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పచారిణే గంథమాల. 61. 

నీ 
(ద్వితీయ ఫాగము) 

చర్మితాత్సక మైననవల. 

రాఖాలదాస బంధోపాభ్యాయవిరచితము. 
సాహితీ సమితిసభ్యులును శతావధానులు నగు 

వ వ వేదుల సత్యనారాయణ 1. రిణె 

బంగభెహనుఆడి తెనియగింపయజడినది. 



౧ ్రామద రాయక రరి రాతి కి రా యి లాయితధా లన రాయిత రాజి రాలుని 

అ 
19 పీశాపుర ము 

ఎద్వజ్జన మనోరంజనీ ము దాయర శాల, 

వ య 

వతవిరాచాతరాదదుయలికరాయితరాయితిరాిావరా్యితరాా ని ర్ 
శ పుట్ట 



తృతీయ ఖం౦డము. 

బ్రవా శ్రరెరేసి? 

భాగా. తెల్లరవాకమునుపే రాజపురోహితు(డైన పురుషో 
తృమశ ర్శ రాజవీథి దాటి కోటనైపు గబగబ వెళ్గుచున్నా(డు. అప్పటి 

కింకను నగరములోనిజను 'అెవ్వరును నిద) లేవలేదు ఒకరో యిద్దరో 

బాటసారులునూ[ తము ఏధిలో కాన్పించిసారు* 

ఆసమయముననే దాసి యొక తె పూజాసామాగి నెత్సిని పెట్టు 

కొని కోటలోనుండి ఆచారినే వచ్చుచున్నది. పురోహితుని దూరము 

నుండి చూచి ఆనవాలుపట్టి పదిబారలదూరమున ఆగిన దామ ద్ద 

రికి రాంగానే * నెవరు ? పురుహోత్స మశర్శణగారా యేమిటి ?* ”” అని 

అతనిని అడిగినది. 

అత డామాట వినిపీంచుకొనకుండనే తొందరతొందరగా వెళ్ళి 

పోసాగినాయడు. అది చూచి ఆమె మరల ౪ పలుకే బంగారమైపోయి 
నదా యేమి. సామా 2 ఇంత పొద్దుటనే ఎక్కడి కీపరుగు * * అని 

అడిగినది. పురోహితు. డామాటమోద చిరాకుపడుచు ఆగిపోయి 

నాడు. కాని నోరు మెదప లేదూ 

6 స్వామి ! నన్నానవాలే పట్టలేదా యేమిటి ? '” అని కోర 
భూపు చూచుచు ఆమె మరల అడిగిన. 

“ఎవరు నీవు ౪” అని బొమబు చిట్లించుదు పురోహాతుండు 

చిగాళుతో' అడిగి నాయడు 



ఒకి ధర్శ్మపాలుండు 

4 నేనే. ఇంత బహుపరా "కంతుకయ్యా 1 అప్పుడే ఏమ: త 

ఒరిగి పోయినటిని మనుషులనే మరచిపోయి నాను E 

“ నేనెప్పుడును నిన్ను వాచిన లేదే! ఎవరు నీన్ర? ఆప 

బెట నడివిథిలో నిలువంబకి నాతో వేళాకోళమా నీకు ? నే నవనగో 

ఎరుగుదునా 9” 

ఓ అబ్బో ! ఎ -తతలసిపను ముడిరిపోయినది ? సీప్ట్టుపూరో 

తర నుంతయు చే నెరుంగదును. నీతాతముత్తాతలనుంచి ఎరుంగు 

దును, మహాబేన్ఫనిగుడిలో సీవు పూజారినె ఉన్నప్పుడు నిన్ను చూచి 

నురాచి నాక కను, £0 తడకలు పడినని, ను పురుపోశి ఎమశ్ రృవు కావ్యా 

ఇప్పు: సడుమాతరపురాజపా హాత్యము వచ్చినదని కన్నుమిన్నుు 

కనబకుట లేము నీవు వెనుకటివారి నందరిని మరచిఫోయినాను, 

నన్నాన వాలు పట్టుట అటుంచు. నీధిలో నాశో మాస్తాకుకే నిక్రు 

మానహోని ee అబ్బా ! ఎంతవాడ నెనావు. ఎంత అభి 

మానము ముంచుకొనివచ్చినద్యూ ! కాలు కందం బ్య్బైవలసిన అవ 

సరము లేనపుడు కన్నులు నెత్సిమోదికి వన్చును ల. అది నితప్పు 

గాదు. ఇప్పుడు నస అర్గర్నా తి గొడుగు తెమ్ము నెస్టితిలోకి వచ్చి నావు. 

చడిబ్బలికినవాని వాలక మోలాటిదేలే సరే బే, ఉండు. నీతలవీరును 

తనము సంగతి నేను కనుంగొనెదను. నీలోటుపాట్టన్నియు నేనెరుయ 

దును, నీవేవము, నీసంగతి, నీనడత, నీఆనుపానులు కనంబడిన వారితో 

నల్హ చెప్పి నీబుడారను _బెటం బె్పైదను శేఫీపాటికి చూడు ని 

పాట్లు £ ” డా 
“ అసలు మొదట నీనెవగో చెప్పు. పశు జాపకము లేదు. 

ఆ వం. త్త చెస్తు. నీపు--మాఘా___కాదు-.__మాభీ_-అబ్బా ! చ 
ష్ 

దా 

ఇడ 

a4 a © శా నా Ce . య మ్మే శ న 

వ పసి అ బ్సివశే టే వని అ 
తు సుశాంత్ ఓటి లకి క్ [టన గార్రి షం. న మ | గ 

me ~ 



త్ర తీ యఖండము క 

లేచినాను. ఇంకను కన్నులలో నిద) కన్నులలో నే ఉండివోయినది, 

మసకలు విడిపోలేదు. చూడు ! నీపేరు మూధవికాదూ ? వేళాకోళ 

ముగా ఆనవాలుప పప్పనంతమ్మా తాన ఇంతకోప మెందుకు నీకు? ” 

(6 వెళ్లు, వెళ్లు. నీ నీతో వేళాకోళము లేదు; వెక్కిరింత లేదుః 

ఇంక నాతో సన్ను ఆప్లై మాట్లాడకు. నీసంగతి తెలిసిపోయినది, * 

(6 మాడు. మాధసి ? ఒక్కమాటలో సిక్రంతకోపము వచ్చిన 

నెను బృతుక (గలనా ? నివేతులు రంగును... కాదు కారురెండు పట్టు 

కొని |బతిమాలుకొందును. నాతప్పు క్షమించు. అయిన ేదో అయి 

నది ఇంక ఇటువంటి వేఇకోళ్ మెప్పుడును చేయను. నామాట విను, 

శన్ను — శమించినా నని అనుమరి £” 

అతని అవస్త స చూచి మాధవికి ప పట్టరానినస్ట్య వ చ్పినణి. కాసి 

లోలోపలనే నవ్వుకొని గంభీరముగా 6 షే తమమించుట శమితే ? 

ఇంత తెలవారకముందె పుగాల్సివోవుచున్నా వెచ్చటికి?” అని 
అడిగినది. 

పురోహితుని పాణము'౨౫ కుదుటఒడినవి. పం డిగిలించుచు పెకి 

లినవ్వు నవ్వ ఆతండు ౪ సీకింకను తెలియనేే*ేజా యేమిటి ?” అని 

SADE 

66 తెలియ కదు. వమిటిసంగతి 2” 

6. మనమహాోరాజుగారికి వివాహము, ”” 

(4 వివాహమా ? ఎప్పుదు!” 

4 అదే. ముహూర్తనిశ్చయమున కే ఈ పయాణము. కొబ్బరి 
బాండము తీనుకొని ఈవేళనే నేను గోకగ్గమునకు పోవలెను. ఇప్పుడె 

గంగకు వెల్లి ఒకమునుక వేసి వచ్చినాను. ఇశక ఇప్పుడు మహారాజ్ఞి 

ద? రికి వెళవ లను, శుభలేఖ తీసుకొనవలెను, జానుపొ్పె వెక్క-క 



జ థ తృృపాలుండు 

ముంచే బయలుదేరవలెను, ఇంతకజనికూడ నిముసొాలమోద జరుగవ 

"లెను, ఈగల్ల ంతుచేతచే నాకు నుతి సళిగా లేదు, 

4 అయితే గోకగ మునుండి మరల ఎప్పుడు వచ్చెదను ? / 

66 ఎప్పుడోనా ? పదిరోజులలో వచ్చి. వాలను 2 

ఓరంగంట వాడిచూపొకటి (బాహ్నణున్నినెపు విసరి నవ్వుచు 

నూథవి 4 ఇప్పుడు నీవు కోటలోనిశేనా ?” అని అడిగినది. 

4 అవును, తక్థ ణము మహాచేవివగ్గరికి తెలి (వాలవ లెను. ౫” 

68 ఒక్క-6ండను వెళ్రగలవా మరి Vala 

(సే! వెళ్లలే "కేమి ? *) 

(4 అడి కాదులే. చారిలో భయము చేయదా ” అని అడుగ 

యున్నాను. 

(6 భయ మెందుకు * ఖః 

౪ ఎందుకును లేదులే కాని ఆసంగతి ==” 

6. ఏసంగతి మాధవీ 2 

(6 తెలియనప్పుడు నీకు చెప్పకుండుకే మంచిడి. అననసఠ 

ముగా నీకు లేనిపోని ఆనుమూనము కలిగించుట నాకిష్టము. లేదు, అయి 

నేవ 

(6 చెప్పు మాధవీ ! నాకు తెలియదు. ఎక్కడ భయము ? ” 

( నీకు తెలియనప్పు జెందుకు AR 

( కాదు... కాదు. మాధవి! చెప్పు. నీకు పుణ్యముండును? 

నిప్కూ-రణముగ _బాహ్నణు(డను చచ్చిపోయెదను ! భ్రయమన్నమా ట్ల 

వినబడగానే ప్రై పాణములు పెకి పోయినవి నాకు, తల తిరిగిపోన్ర 

చున్నది, మాధవీ? మాధని? కొంచెము చెప్పీ నా ప్రొణములు 

బలుపు |” 



తృతీయఖండము స్కీ 

ఫ(4 నాకుమా! తము నరిగా తెలియునా వడ్చునా ? చండీ 

నుందిర మున్నది ఎరుంగుదువా? అక్క-డ మంటపమున్న దే-ఏది?--- 

మజ్జి చెట్టుపిక్క-న---ఆ వెట్టుమోద నె జాలాకాలమునుండి ఒక బ్రహ్మ 

శాక్షుసి ఉన్నదని పుకారు. నిజము కాక పోవచ్చు ననుకో ! కాని ఈ 

రోజువరకు ఎవ్వరును ఒంటరిగా ఆవైపు వెళ్తుటలేదు. ” 

(బహ్మరాక్షనిమాట 3విం బడంగానే బ్రాహ్మణునికి కఠఅగారు 

పుట్టినది, చెప్పునది చెఫప్పుచుండణగానే గబగబ మాధవిదగ్దరికి వోయి! 

ఆమె రెండుచేతులు గ టగా పట్టుకొని గడగడ వణకిపోవుచు (మాధవీ! 

మాధవీ $” అని వీలిచినాండడు, కశ వెమాట చుప్పుటకు అతనికి 

నోరు రాలేదు. అతనిగాభరా చూచి లోలోఫల నన్వుకొనుచు 

మాధవి 4 ఎందుకు * ” అని అడిగినది. 

(4 చేనొక్క_డను వెళ్ల లేను మాధవీ 1!” అని చ్యాహ్మాణుండు 

భావు దెంపులమోద అన్నాం(డు. 

“అయివే నేనేమి చేయను * 

( అంతవరకు వచ్చి నన్ను దిగంబెట్టవ లెను. స్ట 

4 నేను తొందరగా గుడికి వెళ్ళవలసి ఉన్నది. స్ 

( ఫరవా లేదు.కొంచె మాలస్యముగా 'వెళ్ళవచ్చునులే నీ 

4 అదెట్లు స్వామా ? నీకు బదులుగా వచ్చినపూజారి వట్టికం 

కోముండు, ఏమ్మాత్ర నూలస్య మైనను ధామ ధూను చేయును, ఆ 

రాలుగాయకు భయపడే నేనింత ఫెంథలక డ వెళుచున్నానుః 

అంతలో దూరమున గుజ్డిపుగాక్క-లచప్పుడు వినవచ్చినది అది 

విని పురోహితుడు * అమ్మయ్యా !” అని "శీకావేసి పరుగెత్స మొద 

లు'పెట్టి నాడు, ఒకనిముసమెనతరు వాత వీధివీధియగావత్తు దుమ్ము ₹ేగి 

పోవునట్లు గుణ్ణముకు డాడుతీయించుకొనుచు ఒకళాతు ళోటనెపు 



౬. ధర్శపాలుండు 

నచ్చినా(డు. మాధవి పురోహితుని యార నాదము విని నాలుగడు 
గులు ముందుకు పోయి పరకాయించి చూచినది. కొంచెము దూర 

ములో దార్మిపక్కన ధూళిలో బోర్లపడి మూబ్దుచున్న పురోహితుం 
జామెకు కోనంబడినాడు. వెంటనే ఆమె గబగబ ఆతనిదగ్గరికి నెర్లినది. 

ఆమె కాలీచప్పుడు విని పురోహితుడు మూబ్దుడెక్కు-వ చేసినా. 

మాధవి కాసంగతి "జెలియకసో లేదు ! ఆమె నెమ్మదిగా అతసిదగ్దరికి 

వచ్చి 4 వమెనది సామి *” అని అడిగినది. 

లు “౨, 1 జం జరి +? 66 [పరాటా ' అ రాతను + 

(6 ఒక్క-బ్యహ్మ రాక్షసి మాత్రమే సికు కానవచ్చినది. మరి 

పదిబ్యవ్నారాత్ష--” 

ఆమాట పూ9,గా వినకుండనే పురోహితుండు గుభాలున లేచి 

ఎగరోజుకొనుచు అచ్చటినుండి పరుగెత్త మొదలుపెట్ట నాండు 



వ్ 

"పెండ్లికి (పతిబంథకి ము. 

కనగమున w “ నోకగ్తదుగమున శెవుట నున్న పెన్షరావివె్యైక్రింద వృద్దామా 

త్వుడైన ఉన్గనఘోా సుయ కూర్చుండి యుసన్నాయ. ఒకరిన్షరు.సెని 

కులు, ఇద్దరుముగ్గురుగునూసాలుు నలుగునై దుగురు పూర్వపుసేవ 

కులు, ఊరిలోని పెద్దనునువ్యులుుల చటనే అతనిచ్చుును క్రంద బాగు 

వేసినజూగాలో కూస్పున్నారు. వారందరు కల్యాణి దేవికెండ్రి నిగూర్చి 

మాగుాడుచున్నారు. 

“ రాజకుమారికి యావనోదయ మెనది. ఇంక పెండ్లి చేయ 

కుండ అగైపెక్సై టంతమంచిపనిగా నాకు తో -చుట లేదు. '” అని డారి 

“ఆము కిదివరేే వభాన మైనది. మహారాజాధిరాజున కవ 

కాశము చిక్క_(గానే కల్యాణము జరుగును. మాకుగూడ వయసు 

తిరుగు మొగము పెట్టినది. వతక్షణ మేమి జరుగునో ఎవగు చెప్ప 

లర, మానవదేహాము శాశ్షతము కాదు. ముందువచ్చు సంగతి ఎవ 

రును చెప్ప లేరు. నాముక్కు-న ఊపిరి ఉండగానే రాజకువూరిపెండ్తి 

జరిగిపోయిన యెడల “బాగుండును. ” అని ఉద్ధవు' డన్నాండు, 

“ ఇంకెక్కడ నె న మరొకసంబంధము చూచుకొనుట మంచిదని 
నాకు తోచుచున్నది. అసి వృద్ద సెనానాయకు! డన్నా6ండు, 

“ఎందుకు 2” అని జసు డడ నా) 
థు 

అరగక రక ముకు లంక? _వపిబం ఫకముబు వచ్చి 



ఖ్ ధర్మపొలుండు 

"పెండ్లి ఆగిపోయినడి. ఇప్పు జొక వేళ జరిగినను ఈవివాహా మంతీ్గో 

అచ్చిరా దని పండుము గ్లెదువలండ రనుచున్నారు. ” 

“ చేదు. లేదు, (పతిబంధకములు రాలేదు. గోపాలదేవమహో 

రాజు గోకగ్గమునుండి రాజధానికి తిరిగిపోంగానే శుభ కార్యము జరు 

గుటకు నీలులేనిపనితొందరలు నచ్చినవి, గోపాలదేన్రఃడు 'ేశములో 

అకుగుపెొన వెంటనే గాడసామంతు లంద రొక్కశు ఆతనిని సామా 

టగా ఎన్నుకొన్నారు. డానికి మూలము మనగోవగ్గనమళఠపు వశ్యా 

నందస్వానియే* తరునాత (కొత్త్ససామా)జ్యమునకు కట్టుదిట్టము 

లేర్చరచి శాంతి స్థాపీంచుటకు కొన్ని శంవత్సరములు పట్టినది ఇన్నా 
ళ్ళవర కందరుకూడ యుద్ధములలొందరలో నే ముని(గిపోయియున్నా రూ 

యుద్ధముగాక మరొకదారి లేనప్పుడు చేయవలసిన 'దేమిటి ? ఏమం 
దును శేశవడాసా ? దొంగాతో డుబోతులను అణంగందొక్క-కుండ, 

బంబెపోటుదొంగలవంటే రాజుల నొకరిద్దరిని తగినట్లు శిక్షించకుండ, 

ఉేశ్చీంచినయడల దేశములోని పజలకు నిలుచుటకే ఆస్కారము 

"లేకపోవును * 

గోకర్ణ దుగ్తములోనివారిలో చాలవయసు వెల్లినవాంయ కేశవ 

దాసు ఆద్ధవుండన్నమాటలు విని ఆత. డొక పెద్రనిట్టూర్చు విడిచి 

“అంతయు జ్ఞాపక మున్నది. అది నే నెప్పట్నికెన మరచిపోగలనా 

స్వామా $ అప్పుడే నేను నాయిద్దరుకొడుకులను, అయిదుగుకువమునుము 

లను పోయగొట్టుకొన్నాను. ” అన్నాండుః 

ఆమాట కుద్ధవ్రుండు కొంచెము సిగ్గుపడి “ అవును. నిజమే 

కిశవచాసూ ? ఆయరాజకపుదినములమాట అందరికంశు ఎక్క_న నీకు 

జ్ఞుపకముండక తప్పదు. సే. ఆగడబిడ లన్నియు తీరిపోయి దేశము 

నకు 'శాంగి గనిన'వెంటనే ని రాటంకముగ వక కలనా:$వివనాహము జను 



త్ర ఎ తీయఖండము న్ 

గునగి అందర మనుళొన్నాము, కాని మన మనుకొన్న ట్రన్నోపనులు 

జరుగవు. దురదృష్టవళశమున అసమయముననే మహారాజు చనిపోయి 

చాడు. సే. ఈకార్యక రాదు లన్నియు గడచిపోయినతరువాత 

మహాోరా జీపెండ్రీమాట తలపెట్టు ననుకొనుచున్నాను. ఏచెట్లున్ననులీఘ 
ముగానే లగ్ననిశ్చయము కాక తప్పదు. చూడు. బలబేవ* వరో 

చాన కారోజు గాడనగరమునుండి దూతగాని పురోహూతుండుగాని 

వచ్చునని నే ననుకొనుచున్నాను. ” అని ఉగ్గన్రుం డన్నా(డు. 

* మవాశరాజాదగ్గరనుండి కబు 'రేమెన్ వచ్చినదా 2” అని నృద్ధ 

“క నానాయరు. డడిగినా౭డు. 

“లేదు. కబురు రాలేదు. కాని రాజధానినుండి కోబ్బరి 

బొండము తీసుకొని పురోహితుడు తప్పక వచ్చునని నాకెందుకో 

దృఢ నిశ్చయ మున్నది,” 

“ అయితే స్వామి | కాత మహారాజుగో రిక్కడ కబు శేమైన 

ఎప్పుడైన తెలిసికొనుచున్నారా మరి ? ” 

ts కాక మహారాజు వదోయిబ్బంచిలో కుడీ కొట్టుకొనుచు 

న్నాండు.అతని కిక్కొ_డికబురు తెలిసికొనుటకు పీలేడి? పాపము? గొడసీ 

గరమునుండి కబురు తీసుకొనిపోన్టటకు దూత వచ్చినాండు, మహాడే 

వకూడ  నడుమనడుము మనమహాోరాడ్గారికి దానిని షంపుమునే 

యున్నది. 

“ అయితే వీరు పెండ్లికబుగుకోసమేనా ? ” 
“కాదు బలబేవ ! నేను వారిని అడిగి చూచినాను వారికి 

మహారాజు పెంస్రినిశూర్చి తెలియనే తెలియదు. ” 

“అయితే విరిందుకు వచ్చినట్లుమరి 2» 

““ సర! నీ కేమియు తెలియ దన్నమూట ! సరు పూర్వము 
2 



టం ధగ్మపాయయ 

యువరాజు ద్చారనుండి వచ్చేవారు. ఇప్పుడు కొచవుహా రాజుదగ్గర 
నుండి వచ్చుచున్నారు. ఏదో కొంచము కట్నమో కానుకో తీసు 

కొని ఒకమాటు, మహాోబేవి దగ్గరనుండి జాబు తెచ్చుట కొకమాటు, 

తీ్గయ్హ్ను త అని వెప్పీ గోకగ్గము చూచుటకు వచ్చినారు. ” 

“ఎవరికి జాబు తీసుకొని వచ్చేవారు an 

“ మహాదేవి దగ్గరనుండి మన మహారాస్థి గారికి, శ 

స య. 

“తీగ్థయ్నా త్రలకోసము వచ్చిన వా రొకటిరెండుసారులు యునరా 
జుదస్తరనుండి జాబు తీనుకొనివచ్చినా రని నే నప్పుడు విన్నాను. స 

“ యువరాజు మన మహాశా శక జాబు (వాసినాండా €” 

.“ శేశవా?ి వయసు హెచ్చినకొలది నీకు బుధు లోపించిపోవు 
చున్నది యువరాజుగారి జాబు చందన కుఠకువు చివ్నాములతో 

చీనాంబరపు పొలి లో పెట్టి వచ్చియున్నది. ” 

ఈ సిజముగానే €” 

“ స్వామోా ! నేను యోచించలే కున్నాను, చాలాకాలము 

నుండి  యువాహీజుగారి జాబు విలువగల పట్టగుక్షపొత్తిలో వెట్టి 

నచ్చుచునే యున్నది, కాని రాజభానినుండి తౌటియాకు మడతతో 

ఇక మరి జాబు వచ్చు "కప్పుడు 2 

*“ ఆ సంగతి నీ కవసరము లేదు,” 

అఆసమయమున నే పొట్టపై నికు. డొకండు వచ్చి “ గాడనగరము 

నుండి పడవయొకటి మన రేవులోనికి వచ్చినది. దానిలో లావుపాటి 

(చావ్నాణుం డొాకం డున్నాండు, అతడు పడవ దిగివచ్చుట శేనిధము 

గాను పేలు లేకున్న ది. ' అవి చెప్పీ నాయక 

“ఎాముచేత ?” అని ఉవ్షను' గాళ్చగ్యముత్ో అడిగి నాను. 
గి 
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* వాననీటివలన ఒగంతయు. ఒండు పోసికవి, కంద అనుగు 

పెట్టిన ఊబి దిగంబడివోవు నని ఆతండు విగుబువడిగో పుచున్నాయిం 

మామూలులాటి మనుష్యుండుకా డతడు. వను. గంత మనిషి, ఊ. బి 

లో డిగంబడిపోయిన చో పెకీ వచ్చుటబగ్ధము. 1 

“ ఆయన ఎవరో అడిగి నావా €” 

“చేదు. అడుగలేదు, వాలకమును బ్య గొప్ప వాలదా యుండు 

ననుకొన్నాను.” 

“ మనివీ వలాటివాయ 1?” 

“ఒక రం డజెడ్డ బండివల నాకు తోచినాం ” 

“ సనే శేశవా! మనము వెళి ఆవచ్చిన డెనరో చూచి. 

వత్తము. ఒకవేళ వెం డ్రిముహూర ము రహితము చెసి మాగోర్యా 'జేమెన 

పురోహితుని పంపినా-జేమో ?” 

అక్క-డివా రందరును లేచి గబగబ రేశ్చ్రగోసికి వచ్చినారు, 

ఒండుపోసిన నేవు కెసి పరికించి చూచుచు పురోహితుడు పడవమిా 

దనే నిలుచుండి యున్నాడు. గట్టుమోదనుండి యె ఉద్ద్ధవ ఘో౭షు, 

డతనిని మాచి “తమ శివకు?’ అని అకిగినాయి. ' 

“ నాపేరు పురుపోతమ శర. | 

“ మవోశయుల నినాసము ౪?” 

ఈ కాజనగరముు * 

“ ఈ రాథ దేశమున శేవనిమోద వచ్చినారు ?” 
“ దానికి వాలా గాధ యున్నది. ఒక్కమాటతో. చెప్పుట 

శా 

కషము, గునకు వచ్చినతమేవాత మనవి చెనుకొ చెదను.  విసుతము 

శడవ దిగుటకు దారి 'వృడెన మవూపలోలనా ౪)” 

అతనిఅవస చూచి బల'దేన్రంజ. న వశ్యపుకొన లేక పోయినాడు, ‘ 



౧౩ భర టూ టాడు 

పెద్దపెట్ట'న పేవ్వుచు ఉద్ధవ్రనిదగ్దరికి వచ్చి * స్యామిా ! ఆయన వను. 

గంతమనివి. బుజముమోది శేక్కి-ంచుకొొని (బహ ్రతరము 

గొద్దు, ఊబిలో దినంబడినాండో పెకి లాగుట కిశ మదపుపేనుంగులు 

నావలసినచే. కాంఖ్యి పడవమోదనే బోరగిల వడుకొను మని అత 

నితో మోకు చెప్పండి. “ నదుమునకు తాొడుకట్టి నేను ఒక్టున కీడ్చె 
దమః ' అని చేప్పి నాడు. 

ఆమాట కుద్దవ ఘోషునకుకూడ కడుపుబ్బ నవ్వు వచ్చినది. 

కాజ బలవంతముగ లోలోపలనే అణ(చుకిొన్నా (డు. గట్టుమోది వా 

రెవరుళు తనమాటకం బదులు చెప్పకుండుట మాచి పురోహితుడు: 

మరల _దెన్యోముగ “ నేను గట్టునకువచ్చు ఉపాయము లేదా?” అని 

అడిగి నాయడు, 

“ మో సంగతి ఏమిటని అడిగి తే జనాబు చెప్పశేమి స్వామి ? ” 
“అని ఉద్గవుం డన్నాయు. i 

“ ఇదుగో చెప్పలెదు ! నాపేరు ప్రృకుపోక కృమశే ర. ” 

“సళీ ఆమాట ఇదివరశే విన్నాము, ’ 

“చేను మహారాజూధిరాజ గాజోక్యరులవారి మహాపురోహి 

తుండను, ” 

ఈ ఇప్పటివర కామాట చెప్పశేమి మరి?” 
“ నారాకకు హేతుపు ఇప్పటికిని మాతో చెప్పలేదు. ” 

ఆమాట విని నిశ్చయముగా పెంగ్రిముహూర్తము. స్థిరపరచి 

మహాదేవి ఇతనిని పంపీయుండు నని ఉద్ధవుం డనుకొన్నాండు* వంటనే 

బలదేవుదిసి మాచి “ బలదేవా ? ఓబలదేవా ? ఈయన మహారాజు 
గారి కుతీపురోహితుడు. నిశ్నయముగా కల్యాణేదేవి 'పెండ్లీముహూ 

ర్హము స్థిరపరచి మనకు కబురు చెప్పుట కే గాడనుహోదేవి ఈయనను 
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పంపియుండను. తెలిసికూడ అతనితో ఎక్క.సక్కెములు ఎశ్రైేనములు 

అంత మంచిపని కాదు. ఏమైనంగానీ, ఇకముందు నీవేమియు మాటా 

డవస్షు శేదారా ! దుగ్త్మముదగ్గర మొన్నటిగాలివాన కొక పెదమామి 

డిచాు నదిలో పడిపోయినది. ఈపడవను అచటికి తోసుకొనిసోం 

ఆచెట్టుమోదుగా ఆయన కష్టము లేకుండ దిగవచ్చును. ” అన్నా. 

పడవక శాసులు "మొగ తిప్పి మామిడి చెట్టుపడినచోటి!! పడవ 

తోసుకొనిపోయినారు. కొంచెము సేపటిలో బానకడుప్కు ఊచక్షాళ్లు 

గలపురోహితుండు కేదారునివెంట కోటగుమ్నుముదగ్గరికి వచ్చినాండు= 

ఉద్ధవుండు కొంతమందిసేవకులత”* అచ్చటి కాతని కదురువచ్చి స్వాగ 

ష్. వైప్పీ సన్నాసించి నాయ, 

పురోహితు. డెకాయెకిని దుర్రములోనికి. వెల్తినాండడుు మహా 

రాస అతనినొకకుర్చీపె కూర్చుండంబెట్టి కుశలపశ్న చేసినది. పురో 
హితుంయు వరుసగా సమస్త్వసంగతులు మహారాజ్ఞికి నివేదించినా(దు. 

అత(డు చెప్పీనసంగతు లివి. ఉ మరల యుద్ధ మారంభమైవవిం గాడే 
శరుడు దిక్కు_మొక్కు_ లేక అల్లొడిపోవుఛున్నక న్యాకుబ్బయ్మవ రా 
జున శ్మాశయ మిచ్చినా(డు. అది తెలిసినతోడనే చకాయుధుని పీన 

తండి ఇం| చా యుథధు(డు గాడసామా/జ్యముపె దంజెల్సి పచ్చినాండు. 

తమతమ్మసైన్యములతో వెంటనే రావలసినదని గాజేశ్వరుయ గాడసా 

మంతు లందరికి వార పంపినా(డు. బందాయుధు( డప్పటి కప్పు 

మాండలాదుగ్ల మును ముట్రడించినాండు, హ్ 

ఈసంగతు లన్నియు విని స్యామిభ కిపరాయణుడైన ఉద్దవుల 

డాక్క-మాటుగా కుంగిపోయిసా(డు,. ఈమాటు తప్పక క్ల్యా చప 

వివాహము జకిగితీవుననియు, లగ్న నిశ్చయము చెసి వేసి ఈ(ాహ్మాణుని 

అందుకోసమే పంవీనారనియు, ఈకుభకార్యమయు కొంచెము జరిగపో 
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యిన యెకల తన నెత్మిమోదిబకువ్రు త్చిపోవుననియు;, ఆవృద్ధుం జెంతో 
ఆశ పడినాయడు. మనసులో ఇంతో సంతసించినాండు. ఏమేమో ఊహీం 

చినా(డు. కాని ఒక్కమాటుణా ఆయాశలన్నియు నశించిపోయినవి. 

అతని గుం౫ చెదరిపోయినది నోట మాటరాలేదు. పురోహీతు(డు 

మరల 4 వివావాముహూర ము స్థిరపరచియే నన్ని చటికి పంపీనారుః 

నేను బయలు జేరిననాటి పొద్దుటనే వై 'సెనికుం. డొకండు వచ్చి మండలదు 

గ్రమును శత్ఫువు లాక్ళమించినా రని మహారాజునకు కబురు చెప్పీ 

నాండు. అందుచే వెంటనే మహారాజు యుద్ధసన్నాహపుగందరగోళ 

ములో పడిసా(డు. వివావాము ee యుద్ధమునకు వెళ్తుట 

వముహారాజున శేమ్మాతమిష్టము లేదు. కాసి య స ఏయు విశ్యా 

నందస న్యాసియు అతనిని బలవంత పెట్టినారు.” అని చెప్పెను. ఈసం 

గతు లన్నియు విని ఉద్ధవు. డొకపెద్దనిట్టూర్పు విడిచినాండు. మహో 

రాజ్ఞి ఏమియు మాటాడ లేకపోయినది. చివర కీసమాచారము కల్యా 

ణీబేవికికూడ "తెలిసినది, ఎవరికి తెలిసీ వమిలాభము ? 



చ 
పాటలీపు[వము* 

నీతకాలపు మొదటిరోజులలో ఒక నాటి తై వారుజామున అయి 

దుగురుమనుష్యూలు పాడువడిపోయినపాటలీపు తనగరమును చాటి పడ 

మటికి వెరుచున్నారు. భరతభూమికి పురాతనరాజధానియెన ఆనగర 

మిప్పుడు నిర్భనమై అడవిపెరిగి కుక్క-లకు నక్క-లకు నివాస మైపోయి 

నది, రాతికట్టుగల రాజమార్ల మంతయు గడ్లిగాదము పరిగి పోయినది 

దారి కిరువంకల దట్టముగా సెరిగినశొంకలలో నడుమనకును ముండి 

యిటుకగోడలు, విరిగిపోయినరాతి స్తంభములు మేడలశిధిలావ శేషము 

లు కానవచ్చుచుండును. దారిపొ'డుగున అచ్చటచ్చట నాచుపట్టివో 

యిన కో నేశ్చు, కలువలు తామరలు నిండిన బాడ్లన బౌవులు కూడ 

కనంబకును. క్రీస్తుశకము తుగధదేశమునకు, ఉత్త రాపథమునకు యావ 

ద్భారతవర్త మునకు రాజధానియెన పాటలీపు తనగరమునకు ఎనిమిధవ 

శతా బిచివర భాగమున ఇంతటిశోచనీయావస్థ వచ్చినది. బింపోపారు(డు 

అజాతశ| తుండు, చంద్రగుప్తుడు, అశోకుండు సముద్రగుప్తుడు మొడ 
ల నచ్శకవర్తులు కోటానకోట్లు ధనము వెచ్చించి జగబేకసుందరముగ్న 

నిర్మించిన అఆఅమహానగరము ఈకథా కాలమునాటి మహారణ్య మైపోయి 

ఘాతుకమృగముల కాటపక్లునది, 
QQ 

66. పద. మనము గంగాతిరము వెంట 'వళ్లుదము, )) అని ఆయే 

దుగురిలో ఒక (డన్నా6డు. 

“మరి మనము వెర్లిసోతె బంక్లమాఓ ? *” అని మరొక 

డన్నాయపం 

6 ఇృక్కు-ష ఒకనిని ఉంచి పోన్రుదము. ” 



ఈ ధర పాలు? డు 

ఆయడవిలో ఒంటరిగా ఉండుట శెవ్వండును ఒప్పుకొన లేదు 
తుద కిద్దరిని అక్కడ ఉంచి తక్కిన ముగ్గురును గంగాతీరమునకు బయ 

లు'దేరి నారు. 

“మరి గంగాతీరమునకు పోవుదారి గుర్తు తెలియునా ? ' అన్నా 
ఉచొక (డు. 

“ఏమిటి బ్రహ్మాండము ! దశ్నీణమునకు పోవు డారినిబట్టి 

సోయిన గంగాతీరమ్లు నికే చేరంగలము” అని మరొకండు జవా బిచ్చి 

నాయ? 

“సీ శెట్లు తెలియును తాయీ €” 

“ వారణాసికి [పతహాసమునకు కూడ మన మిప్పుడు నడచు 

చున్నదే వూర్షము, మనమిప్పుడు తూర్పునుండి పడమటికి వెళ్ళుచు 
న్నాము. గంగానది ఉక్కరపుదిక్కు-గా నున్నది, మనము దశ్నీిణము 

నకు పోవు దారినిబట్టి పోయినచో గంగాతీరమునకు 'వెళ్ళగలము. అవు 
నులే, మనమిప్పు డోడవిలో దారితప్పీసోవ్రదుమునుకో ! అప్పుడు గతి 

యేమిటి ? ’ 

“ అడవిలో బయలునడుమ నిలువంబడి పొను చూచి నేను 

దిక్కు-లు తెలిసికొనయగలను. కాని ఈవిశాలమెన మహానగరములో 

నూరువై పులకుపోవ్లు దారు లున్నవి. వాటికికూడ అంతూ పొంతూ 

గాని చాలూమూలాగాని లేదుః వాటిమధ్య నిలువంబడి నాలుగు వై 

పులో ఎటుజూచినను దారియే. అడవిలేనిచోల్ల నెల్ల చారులే రాతి 

కట్టును 'పెకల్చుకొని దారిమొదడ ఎచ్చటను వెట్టుచేమ మొలవ లేదు 

అన్నిదారులకు రెండువైపుల వరుసవరుసలకి)0ద ఇండ్లున్నవి. అటు 

వంటప్పుడీ నగరాటవిలో దారితప్పిపోను టంత ఆశ్చర్య పడవలసిన ఏష 

యముకాదు, * 



తృతీయఖండము ౧2 

ఆబెొటసారు లిట్లు మాటాడుకొనుచు ఉకరముగా పోన్రుమా 

ర్లమును బట్టి గంగాతీరమునకు 'పోసాగినారు. కొంచెముసేపటిలో 

వారికి పొడుపడిననగరము వెనుక గంగాతీరమునందలి తెల్లని యిసుకది 

'బ్బలు కానవచ్చినవి. అచ్చటనే రేవునకు దగ్ధరగా కొన్నిగుడారమూబు 
"వేసియున్నవి. వాటిలో వందమందికి పైగా గుజ్టపురాతు లున్నారు. 

శారు వీరిని మూడయణానే శేకలేసి విలిచినారు. ఏరుకూడ జేరాల 

దసరికి 'వ్ఫై నారు. 

వెంటనే ఒకనెనికుండు * నూరు ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నారు ? స 

అని అడిగినాడు. 

ఆపలుకరించిన వానిగొంతుక అనవాలుపట్టి బాటసారులలో 

ఒకడు గబగబ ముందరికి వచ్చి “ఎవరు * జయనాగుండా యేమిటి ?” 

అని పశ్నించినాండుః 

“ అన్చను. నీ వెవరు?” 

“ ఆనవాలు పట్టలేదా యేమిటి? నేను మోహనుండను. ” 

బాటసారులు మునురును జేరాలోనికి వి సైనికులతో 

పాటు కూర్చున్నారు. అప్పుడు మోహానుండు జయనాగుని శేసి 

చూచి * దారిలో శతు్రవ్రలజూడ వమైన తెలియవచ్చినదా ? ” అవి 
అడిగి నాండుం 

వ ఉద్దండపురదుక్షము విడిచిపెట్టి బయలుదేరినతరువాత నాకు 

కల్తి పట్టుకొన్న మనుష్య డొక్క-ండెన కనంబడ నే కనంబడ లేదు, ఇక 

కం. చెప్పేదేమిటి ? ? 

ఈ అయితే క నార్టకుష్త్రని సెనికు లతిరథులు మహారథు లని నిన్నా 

ను. నా రేమెనారు: * 

66 చావ్రదెంపులమోడ  నారొక్క-సారిమ్మాతము మండలాదు 
| 



గొ ధర్శవా డు 

రము మ్యుడించినారు. కాని ఇంతలో పులిపోాదిప్సు టలాగున విమల 

నంది వచ్చి దుమికినాండు. అతసిసేనను మాచి వారు వెనురరిగిమాడ 

కుండ వచ్చీనదారి పట్టినారు.” 

(అయితే విమలనంది ఇప్పు చక లో 

(4 శోణసుగమముదగ్దర స్క-ంధావార మేర్చర చుకొని అతండు 

మహారాజుకోస మెదురుచూచుచున్నాండు, అతనివెంట అయిదువేల 

సైన్య మున్నది. చేయవలసిన దేమియు లేక పోనుటవలన వారికి వీచ్చి 

యెక్సిన్గున్నది. (( వనుక ఒకమారు మనగోపాలదేనచకవర్సి అయిదు 

'నేలసైన్యముళొ నే బరేంద)నుండలముమండి ఘూర్టరులను తతమి 

తటిపు కొట్లినాయు. ఇప్ప మన్న సైన్యముతో మనముకూడ  వారణా 

సిని, చరణాదిని అవలీలగ ఆకమించుక్"నంగల తుం ఆసెనికులు 

గోలతెకుచున్నాగు. కాని మహారాజ గారిసెలన్ర లేకుండ శోణనదము 

దాటిపోనుటకు విమలనంది ఒప్పుళొన లేదు, ” 

(4 అన్ఫను, ఆమాట నిజమే, మహోరాజుగారిపేనకూడ "రెండు 

మూల రోజులలో చేరలలదు ” 

6 అయినే మహారాజుగారివెంట ఎవరెనరు వచ్చినారు 2” 

 మసోకుమార నాక్సాలదేవ్రులవార,ు మహామాత్యగగ్డ దేవుల 

నారు నగరరత్షణకోసము నగరమందే ఉండిపోయినారు, తక్కినగాడ 

మహాసామంతు లందగును వచ్చినారు. ” 

“అంద రనంగా 9” 

ct ఉద్భారణపుర నామంతుండు కమలసింహుయడు, దండభోకి సౌ 

మంతుడు రణసింహుయ, డెక్కా-రీసామంతుండు పృమధనింహు(డు, 

"దేవ గామసామంతు(డు ఏర సలు పదున్యా సామంతుడు జయవర్గ 

i త్న జ ue వే సీ న్ గి 

నుం సస చా ముం Ge సపు్రూముశుండి స MES మ దెవుడు 
u ప] fy 



తృతీయఖండము (నె 

కూడ్ వచ్చినాయు, ఈమాంటు యుద్దము (దబ్రహ్మాండముగా జరుగునని 

నేననుకొనుచున్నాను. ” 

మోహనా ! నీకేమెన వీచ్చి పకినదా ? యుద్ధము చేయు 

టకు శతువ్ర లేరి? సరేకాని ఏ తీరఖుకి, యు ఎ విమలనం 

దిణో కలసి మనమహో రాజుగారి నాయక తము స్వీకరింతురని విన్నా 

ను అయితే మహారాజుగా రెప్పుకు వచ్చెదరు ? ”” 

66 పగలు భోజన మిక్కొ_డనే జరుగును వస్తురినుకొ ననను?” 

ఒక జూము (వె దైక్కు-నప్ప టికి డేరాలు తీసుకొని ఇంజుమూడు 

బంస్లు గంగాలిరమునకు వచ్చి చేరినవి. జేశ్చలోని మత్రిచ్మకంద 

గుడారములు వేసినారు. మోహనుండును అతనితో కిలసివచ్చిన వా 

రును వంట చేసుకొనుటకు 'మొదలుప్యైనారు. పగలు మూకుడా 

ముల పొద్గు తిరుగునప్పటికి గొడమసోసామంతులతొ'న్కుఅబిదుపేలసై 

న్వముతోనుు మహారాజూధిరాజ ధర్శపాంబేవ్రల వారు అచటికి. నచ్చి 

నారు. భోజనాదు _లెన వెంటనే వారందరును విమలనంది దం ౪. విడిసిన 

చోటికి పయాణమైనారు.వారివెంట నూరుగుగంగర ర 

"వై నారు. తక్క న యావత్తు ్నసిన్సము వాం త్ే స మచ్చటనే ఆగ్ని 

పః 



జి 

మగధ రాజ్యము. గెడేశ్వరుండుం 

మరునాకు పెందలకడనే లేచి గాడసామంతు లతొక్క-రొక్క- 

లుగా మహారాజుపటకుటీరముదగ్గరికి రాసాగినారు. అప్పటి కింకను 

మనో రాజు నిద) లేవ లేదు. ద్వారమున కాపలాయున్న విమలనంది 

ఖిష్దహాస్తుండె అచ్చు సి దవోవుచున్నాండు అతని కాళ్ళకడ మహో రాజు 

గారి (తే నాతి కవర్ గోవింద చాను పండుకొని యున్నాడు. 

మహాసామంతు లుదరును డేరాముందర గుమిగూడి మహ 

రాజుకోసము కనుపెట్టుకొసి యున్నారు. మంచుపడిన గడ్డిమోద కత్తి 

పడవేసి వృద్దుర్నడెన భపవ్మ దేవ్రండు చానిమోదనే కూర్చున్నాండుః, అది 

చూచి సామంతు లందరు తెడిగడి మోాదనే తాముకూడ కూర్చున్నారు, 

“మహారా జింకను “నిద లేవనట్లున్నది 2? అని కమల 
నింపు. డన్నాండుం 

“ లేదు. మహారాజు మేల్కొన్న యెడల గుమ్మమున వివుల 

నంది పడిగా వెందుకు ర) అని ఉద్ధవ భూషుండు జవాబిచ్చి నాండుం 

“చూడు! కమలనసింహో 2 మన మిచ్చట పడిగాపు పడియుం 

డుటకన్న సాధ్య మైనంతత్సరగా వారణాసిని ముట్టడించుటకు వెనుట 

మంచిది. శతువులు కానరానప్పుడు మనకంతకన్న మంచిమార్ష 

మేమున్నది ? * అని భీవ్మదేవ్ర. డన్నాండు. 
“ అకారణముగా క న్యాకుబ్బరాజ్బమును ఆకమించు టంతమం 

చిపనిగా నాకు తోచుట లేదు. ” అసి ఉగ్గవ్రుం డన్నాండుం 

“భూమ! వకబురు తెలుపకుండ క న్యాకుబ్ద రాజు మండలాదు 
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గ్రముకు అకస్మాక్తుగా ముట్టడించలేదా మరి ? వారే ముందుగా దం 

డోపాయమునకు దిగినప్పుడు మన మింకను సామమును ప్టుకొని 

'వేలాకుట 'తెలీవితక్కు_వపని. ఖన్షశాదమున కే గాని ఇశ కార్యవా 

దమునకు ఏలులేను. ఎవరిఇష్టము వారిది. కన్యాకుబ్దసెన్యము కరూ 

శదేశమందో లేక కాశీనగరమందో మనకోసము కనుపెట్టుకొని యున్న 

దని నాతలంపు. ఇందా్రాయుధుండు మరల కొంతసైన్యము సాహో 

య్యము పంపణానే ఆసెన్య మోసైన్యము కలసి మనల డీకొనును. ” 

భీష్మ దేవునిమాటకు పట్టరాని ఉత్సాహము కలిగి “స్వామి! 

మామాట నిజము. మనమోవేళనే శోణనదము దాటి కరూశబేశ 

మును ఆక్ళమించుట మంచిది. ” అని కమలసింహు. డన్నాండుం 

¢ నాయభిపాయ మదే సరిగా ! గాని మహారాజు సేలగో 0 

అన్నాండు రణసింహు(డు. : 

న భీమ్మదేవా ? ఇప్పటికే వాల పొద్దెక్కినది. మహారాజు 

గారు నిద) లేవలేదు. ఆయన బయటికి రాంగానే కొంచెముసే 

పామాట "ఈమాట మాట్లాడి (వయాణమునుగూర్చి ఆలోచన పాలో 

చన ముగియునప్పటికి ఎంత లేదన్నను జాముపొదైెక్కి పోవును, అంత 

వరకు మే మూరే కూర్చుండు "కుందుకు ? ఈలోపున జట్టుజట్లుగా 

విడందీసి గుజ్జపుదండును ప్రయాణమునకు సిద్ధము చేసెదము. పాటలీ 

పుతముదగ్గర ఆగిపోయిన అయిదు వేల్నసెన్యముకూడ ఇప్పటి కిక్క-డికి 

రావలనినదే ! సరే! అదిగడియకో అరగడియకో వచ్చితీపకు కోణ 

సంగమము కాపాడుట కది చాలును. పమథసింహునిఅభిపాయము 

తెలిసికొనుఃడుమోరు ! ' అని జయవర్ధనుం డన్నాయ. 

“మాడి రాధబదేశము. యుద్ధముతప్ప నాశేపన్నాగములు 

"తెలియవు, రాజనీతిలో బళేంద)ి ముండల యోధులది పెట్టిన వేరు. అబు 
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ద్ధిబలమువ్లి నే వారు వాలాకాలమునుండి మమ్మోడంగొట్టుచున్నారు= 

సామాన్యవిషయములొ గూడ మాబుజ్జలు పనిచేయ లేవు.ఇడి మామూ 

లుపనే ! కాని లాభ మేమిటి? ” అని నవ్వుచు [పమథసింహుండు బదు 

లుచెప్పీ నాండుం 

క | చమధసింహో ! పదున్యారాజు చెప్పినమాట నిజము. చరాను! 

గోపాలదేవమహారాజును వ్యివిరికివాం డని సామాను లనుకొందురు. 

కాని అతనివంటిధీరుడు, ధదూరాలోచనగలవాండు, జెఠశాములు 

తెలిసినవాడు, మరొక? డీబరేందమండలమున మందు కెన లేడు. సాధ 

కచాధకము లాలోచించకుండ, ముందునెనుకలు చూచుకొనకుండ 

అతంజేశార్యమును సంకల్పించండు, ఏకార్యమున్నకెన ముందడుగు 

చేసినాడో అది నర వేరినదన్న మాశే. అతడు సిద్ధసంక ల్పుందు. 

తి'కాలస్ట్రాండు. సచే చానిశేమి ! ముందు పళ్టపహంన నేన లేన 

క మలసింహాో ! స్ు మాదండధరులకు కబురుపంపు, ” అని భివ్మడే 

వుండు చెప్పి నాండుం 

పిమభసింహునిపలుపుతో' వమలనంది ఉలికిపడి లేచినాండు* 

కన్నులు నులుముకొనుచు అతండు, నేలపై చతికిలంబడి కూర్చున్నవ 

హోసాముంతులను చూచి సిగ్పుపడిపోయినాండు. కమలసింహునిక బు 

రుసో సేవకులుకూడ జేరాదగరికి వచ్చినారు. సామంతులందరు తమ 

తమసేనల నన్నిటిని (పయాణమునకు సన్నాహపరచవలసినదని అసే 

వకులకాబ్డాపించినారు, _విమలనండి మెల్ల మెల్లగా ఛవ్మ దేవునికడకు 

వచ్చి“ స్వామోా ! ఏమిటిసంగతి * ” అని అడిగినాండుం 

“మేమిప్పుడే కోణనదము దాటి నెళ్ళవలయునని యత్నించు 

చున్నాము నీవుకాడ |పయాణసన్నా హముమోద ఉండవలసిన దని 

ఫీ సైన్ఫమున 'కాజ్ఞావీంచు. ’ 
త్త 
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౪ సెలవెనదామరి ? ”” 

6 సిద లేవగానే వముహారాజుసెలన్ఫ స్రీసుకొందుము.” 

ఆమాట విని విమలనంది నివ్వెరపడినాండు. రెప్పవాల్చక 

భీష్మ'దేవుని కేసి చూచుచు అతడు నిలంబడిపోవ్రట చూచి పిమథ 

సింహుంయు 6 శచీయీా ! నందిపుత్య ! మేము తెల్లవారకుండ లఇచటికి 

నచ్చి కనుపెస్టుకొని యున్నాము. పృయాణమువిషయమై అందరము 

కలసి యోచన చేసిచేసి చివర కొక దారికి వచ్చినాము. అందరము 

కలసి నిగారణచేసినపనికి మహారా జెప్పుడుకూడ అక్షుచెప్పండు ” అని 

అన్నాడు. 

ఇంతలో గోవిందదాను వచ్చి మహాసామంతు లందరికి ఆసన 

ములు తెచ్చి వేసినాడు, అది చూచి (పమథసింహు(డు 66 కొప్పుడింక 

ఆసనము లవసరము లేదు. యుద్దయాతోకులకు పచ్చగడ్డి యే సుఖా 

సనము. '’ అని అన్నాండు 

అప్పటి కప్పు జే ప్రయాణముసంగతి స్కంధావారమునం దం 

తట |పాకిపోయినది* పట్టరానిఉత్సాహముతో సైనికు అెల్లరు కేకలు 
వేయ మొన లుపష్ట్రెనారు. కొందరు కొందరు గా డేశ్వరు నిగార్చి జయ 

'ఘావ పెట్టినారు ఆజయ ఘావ రానురాను సెన్యమందంతట చెల 

"రేగినది ఆజయకోలాహలమువలన మహారాజునకు ని దాభంగమెనడి. 

మహారాజు వపటకుటీరము వెలువడంగానే మహాసామంతు లం 

దరు అలేచినిలంబడినారు. ఆసమయమున'ే క న్యాకుబ్బయువ రాజును, 

ఒక బౌద్ధస న్యాసిని 'వెంటంబెట్టుకొని వి శ్యానందుండ చటికీ వచ్చినాండుం 

మొట్టమొదట ఉద్ధవ ఘోమండుమూ తమే వారిని చూచి నమస్కా 

రము చేసిసాండుం ఉద్దవుం డెవరికో నమస్క-రించుచున్నా. డని పిమ 

గసింహ్బుయా ఊరక నెినుకకు తిరిగి మూచినాండు, అది బూచి సావముం 
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తులును మసోఈాజునుకుూడ వెనుకకు మాచిసనారు. విస్వానందుందును 

చ కాయుధుండును ఆతనికి కాన్పించినారు, వంటనే అతండు విఖ్వా 

నందునికి |పణామము చెసి చక్రాయుభుని కభివాదనము చేసి స్వాగ 

తము చెప్పీ నాయడు. కాని వారి వెనుక నే నిలువ-బడియున్నబౌద్ధస న్యా 

చీని ఆతడు చూడ లేదు. 

66 స్వామిగా ! ఎప్పుడు వచ్చినారు మారు £ మారు వచ్చినసం 

నతియే నాకు తెలియలేదు. ” అని మహారా జాశ్చర్యముతో విశ్వా 

నందుని 'అడీగి నాండుం 

(4 కప్పుడే వచ్చినాము. మాతోకూడ కాతృవారొకరు వచ్చి 
మూరు, 99 

4 ఎవరువారు? 

ఓ గురించలేదా యేమిటి?” అని కోతృసన్యాసిని ముంద 

శిక్షి తో సినాు విశ్యానందుండు 

మహాోస్థవిరబుద్ధభద్యుని చూడయగానే మహోరాజు నిగ్గాంతపో 

యినాడు, మణిదత్శునిగ్భనామున తోరత్నములను ముక్టించి మహారా 

జులో శపథముచేయించినవాం డితంజే, 

“౯ మహారాజూధిరాజ ! ఎన్నో యేండ్లకు పిమ్మట నేజే బౌద్ధ 

సన్యాసి మగధ దేశమున బహిరంగముగా రాజసభకు రాలలిగనాండు” 

అసి బుద్ధభ్యదుండు నవ్వుచా ల్రస్నో (డూ 

46 నుహోస్థవీరా 1 స్వాగతము అని నవ్వుచు మహారాజు 

బదులు చెప్పీ నాండుం 

ఈసమయమున నే భీష్మ దేవుండు కొంచెము ముందుకు వచ్చి 

( మహారాజూధిరాజ ! వాలాసేపటినుండి మేము తమకోస మీాగుమ్మి 

మున కాచుకొని యున్నాము, '” అన్నా(డు. 
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(అయితే క్షమించవలెను తాతగారూ ? ” అని చిరునవ్వు 
సన్వుచు అన్నా(ఊఈ మహారొజు, 

9 శోణనదము దాటుటకు తమసెలవెనయెడల మేము తగన 
సన్నావాములో నుందుముః ”” 

(6 నిలుచున్న పాటున gm 

“ అవును. గుణ్జపుసెన్య మంతయు (పయాణమునకు సరిసిజ్ఞ 
మైనది. ” 

6 ఆలోచించకుండ ముందుకు చొచ్చుళొనిపోవు 6ంంతమంచి 

పని కాదేమో? (పమథసింహో ! మీరు రాజనీతియం డారి తేరిన 

వారు. వెకుక కాపు మాచుకొనకుండ శ తురాజ్యమున (చ వేశించుట 

మంచిదా * 

ఒ భీవ్మ దేవుల వారు వీతామసలనివంటివారు. వారిమాకు 

పూర్తిగా విన్నతరువాత తమరాలోచించి మరి 'సెలవిచ్చుట నుంచి 

దని నామనవి. ”” 

66 మహారాజ ! క న్యాక్క్తుసిన్యము ముందుగా చెప్పకుండ 

మనమండలాదుర్లమును ముటడించినది. మనరాక' విని దుర్గ మును వదలి 

పెట్టి పారిపోయినది. ఇంతవరకు వారిజాడ మశకు జెలియనే లేదు. మం 

డలాదుగ్షము తరువాత ముద్దగిరియం దో 'లేక్ష హిరణ్యపర్వతమందో, 

లోహితదుగ్తమందో లేక శోణసంగమందో, మహారాజ_వైన్య మును 

అడ్డుకొనుటకు వారికి భరసా లేనేలేదు. అయిదువేలసైన్యముతో 

పేీమలనంది శోణసంగమమున కనుపెట్టుకొని యుండి ఇప్పటికి పక్షమున 

కన్న సెగా అయినది, ఇంతవరకు వారి అడావాడా కనబడ వేదు. మం 

డలాదుగమును మ్య్వుడించినసి న్యమ్మైానను ఏమంత పెద్దదెయుండదు. 

స గం ప్రముశుండి మరల సైన్య వొహోయ్యము వచ్చువరకు నారు 



లి౬. ధగ్శ్భపోలుంయ 

వునకంటం బడరు, ఈయవకానములోనే మనము వారిని హూపుమా 

పుట ముఖ్యము. మరల సైన్యమునచ్చి నారికి తోడుపడిన యెడల మన 

ము లేనిపోనియిబ్బందులపాలు గావలసివచ్చును, గోళ తో తీరిపోవ్ర 

పనికి గొగ్గశెందుకు * మోరు దూర తూలోచించండి, ” అని భీవ ఎ 

'దేశ్చండు చెప్పీ నాయడు. 

6 ఈస్వల్ప సెన్ఫముతో మనము శత్ఫురాజ్యమున |పవేశించు 
శకులాగున ౭ 

(మహారాజ ! శ తురాజ్య మెక్క-డ ? కరూన దేశము క న్యా 

కుస్దరాజ్య పుఏలుబడికిందికి రాలకు” 

“మహారాజ! తమవెంట అయిదు వేల్వసెన్యమున్న ది. అయిదువేల 

సై న్యముతో విమలనంది శొణసంగవుమున కనుపెట్టుకొనియున్నా (స 

బ్రిడిగాక మా వెంట అంగరక్షకులు మొదలెనగొతులు శెంకువేలమం 

దికి వెగా ఉన్నారు. ఈపన్నెం కపదుమూడు వేల సైన్యముతో మనము 

వారణాసిని వశపరచుకొన లేమా ౪” అగి జయవగను( డన్నా యు. 

“ పన్నెండువేలసైన్య మెందుకు ? మహారాజుగారి సెల్వవెనచో 

నాయెదు వేలసైస్యేమును తీసుకొని వారిణాసినే కాదు క న్యాకుబ్బము 

నుగూడ నేనా కమించుకొన(గలను. ' అని నివములనంది మౌారార్సా 

హాముతో అన్నాడు. 

“ ఇంతయందుకు ? మనకాల్బల మిప్పు 'జెంతదూరమున 

ఈన్న ది. ) అని ప్యమథసింహు. డడిగినాండు. 

యి ఏమైననుమూడు నొలుగురో జులలోలాని కాల్బల మిచ్చటి! 

“రాలేదు. ” అని విశస్వ్యానందస్వామి బదులు చెప్పి నాయ = 

ల “ కాల్బలము వళ్చినతేకు వాత చరణా డినిగాని,_ వారణ"న 
ష్ wr FT GO WE RY “us శ 3 ఎన్వము ఈ ౬ఈావ్రంగి మున 

అససలు. చ 

3 a ఇ న Fos ప్ 

ముండించవ వాచ, ఈలోగా గం 
ల్ల 

వ, “టి బు 



తృతీయఖండము అల 

మొదలు చరణా దివర్ కున్న పదేశమంతయు మనమా కమించుకొన 

వచ్చును +’ అని భీష్మ దేవుండన్నాందు. 

“ సెన్యము లన్నియు ప్రయాణమునకు సంసిద్దమెనవి. తమరు 

"సెలవిచ్చిన చో ముందుకు బయలుదేరును. * అన్నాండు కమలసి౨ 

రుదు 

ఈ మరిశోణసంగమమున ? * అని మహారాజడిగి నాయడు. 
ఈ మహారాజా! నావల్ల (గాదు. నన్నిక్క-డనే ఉంచినమెడల 

నే నుకిపోసుకొని చచ్చెడను. ? అని విమలనంది దిగులుపడినాయ. 

“అయితే ఎవరువురి ? భీవ్మ దేవా ? తమనో ?'” 

* అసంభవము మహారాజా ? నేనాజన్నాంతను గుల్చపుదళ 

మునే నడప(గలను. దుర్లమునుగాని, తీగ్గమునుగాని కాపాడుట నాన 

లన(గాదు. అదిగాక ఈయుద్ధమునశో్ ణసంగమమును కాచుకొని యుం 

డవలసీశ అవసరము లేదు. ముందునకు పోయి అందర మొక్క-వనూ 

టుగా పడినచో వారణాసి, చరణా ది, పృతిషానము, క న్యాకుబ్దము 

కూడ లోం-బడిపోన్సను. సందేహము నేదు.” 

“అయితే వెనుకకాపు అవసరమే లేచా?” 

“ మహారాజా ! నామనవి చిత్సెగించండి. ఏరందరు యుద్ధము 

కోసము తహతివాలాడివోవ్రచున్నారు. అందరిని ముందుకు పోవలసి 

నదని సెలవియండి. వెకుకకాపుకోసము నేనిక్కడనే వేచియుండె 

దను. కాని కాల్బలము రాంగానే నేనుకూడబయలుదేరివచ్చుటకు సెల 

ఏీయవ లెను. ” అని ఉద్ధవ ఘోషుండు ని వేదించినాండు, 

' కాల్భలమువచ్చినతరు వాత నోణసంగమమును గూర్చి ఆలో 

చించ నే ఆభాచించనక్క-ర లదు, | అన్నాడు ఫవ్ముదేవ్ర.డు, 



“ మంచిది. ఉద్దవఘోషునితోపూటు ఇక్కడ ఎంతనెన్న్వము 

ఉండవలెను ? ’ 

: "రెండు వేల్వసె నము ఎక్కు-వు ” 

$ అయితే మిగిలినయావత్తు సేన్వము ఇప్పుడే నదము దాటి 

పోలలచా ?” 

“అం జాటలలదు, పాటలీపుత9ముదగ్గర ఆగిపోయిన అయి 

దువేలసెన్యముకూడ పొన్న కుంకులోపల ఇచ్చటికి చేరలగలదు వచ్చి 

నవెంటనే కోణనదము ఉటి 'వళ్ళవలసినదసి దానికి ఈఆద్ధవఘోము(డు 

మహాోరాజుసెలన్ర తెలియం జేయంగలండు. ” 

భీవ్మ'చేన్వనిమాట పూర్తికాక పూర్వమే యుద్ధయ్మాత నిశ్చితమె 
నదని మాహూశత్సాహముతో రణసీంహుండు, (పమధసింహు(డు 

గాం తెర్సిఒక్క_ పెట్టున జయధ్యని చేసినారు. వెంటనే స్య-ంథానా 

శమం దంతట వందలకొల.దివిజయశ ంఖములు (మోగినవి. సె నికుల 

జయనాదములకు అంతుపొంతు లేదు. పటవహాఛేరీవాద్యకం లప్పటి 

కప్పుడే గుడాఠములెక్సి వేసి శోణనదపులినుకతిక్పలమై నడక సాగించి 

నారు. గుజ్జపుడెక్క_లతౌకున రేగిన పెంధూళితో నదీగర్భ' ఘు చీకటి 

(శమ్మినది. సేనాముఖమందలి సె నికులజయఘావతో భూ త్యూకాశ 

ములు మారుమోగుచున్నవి. కోసున్నరమేర ఇసుకతిప్పలు జనా 

రణ్య మెపోయినది. 



క్ 

వారణాసియుద్ధ ము 

నదము డాటినతరువాత అశ్వ సెన్యము రెండు బెన్ ములుగ 

విడందీసి నారు. ఒక వేయిమంది సేనతో మహారాజు, భీష్మ దేన్నయ, పీర్ర 

దేవుండు, [పమథసింహుండు అక్క-డనేళకొంచెముదూరమున స్కంధథా 

వార మేర్ప్చ్పరచుకొన్నారు. తలకొక అయిదువందల_సెనికులను తీను 

కొని రణసీంహు.డు, కములసింహు(డు, జయవర్థనుండు) విమలనండి 

శతువ్రులఆను పానులు తెలిసికొనుటకు నాలుగువెపుల బయలుజేరి 

సారు. ఒక వేయిమందినె నికుల వెంటబెట్టుకొని చ కాయుధుండు వార 

ణాసిమార్లముబట్టి ముందుకు పోసాగినాండు. మరియొక వేయిమంది 

సైన్యముతో మరునాండే విశ్వానందుడు చకాయుధుసికి తోడుగా 

వెళ్తుట కేర్పాయెనది. 

మహో రాజు భీమ్మ దేవునితో ఆలోచించి సామంతుల కందికి 

(6 వసేనానాయకు డెననుస శే "లండు రోజులకన్న ఎక్కు. వ స్కుంధా 

వారము విడిచిపెట్టి ఫోయగూడదు ” అని ఆజ్ఞాపించినాంధు. ఆఉశ రువ్ర 

వినంగానే విమఅనంది తనమైదువందల సెనికులతో శివిరమునుండి బయ 

లుచేరి వెల్లి పోయినాడు. 

"రెండురోజులలో గాడసైన్యము కరూశబేశమును ఆకిమించి 

నది. పాటలీపుతమున ఆంగిపోయినవై న్యము శోణనదముదాటి ఇప 

తలికి రాగానే స్కంధావార మెత్సి వేసి మహా రాజధర్శ పాల దేవ్రండు 

ముదుకు బయలుదేరగలండు,. మరునాడు నాలుగువేల సైన్యముతో 

వమధసింసుంయ,. పీరబేవ్ట-డు కలసి వారణాసిమార్షముం బట్టి నాకం 



జగ ధర | ా రలా 

ఓ గిన గెందు వేలసన్నమున్! థర్శపాలులు భీష్మ డెవ్చండు నీబిర 

మందే ఉన్నారు. మూడవనాటిశై నను విమలనంది శిబిరమునకు రాక 

పోఫాట చూచి భీష్మ దేవు డైదువందల సై న్యముత్ ఆతని కలీసికొను 

టే నాలుగ వనాటి పొద్దుట నె (ప్రయాణ మనాండు, ఆయిదవనాటికి 

ధర్మపాలుండు ఛాగీరథీతీరమునకు వచ్చిచేరినాండు. అప్పటి కప్పుడే 

భాగీరథి అవలిగట్టున గాడసేన విడిసియున్నది* 9౦ ను వేల 

కొలది సెనికులు పడవలమోద నది దాటుచున్నారు, ఇవె చూచి 

ధర్శపాలునకు వేడిపుట్టినది, కంగారుపడుచు గబగబ ముందుకు రాసా 

గినాండుం దారిలో వ శ్వానందుండు, ఏర దేవ్చండు, (పమథసింహుండు 

ఆతని కలసికొన్నారు. 

66 నదిదాటుచున్న 'దెవరిసేనః”” అని ధర్శపొలుండు అదున్దాగా 

విళ్యానందు నడిగి సొదుం 

(( మహారాజ ! సంగతి సందర్భములు చాలాపమాదక రము 

లుగానే ఉన్నవి. నడిదాటుచున్న సైన్యము మనదే, ” 

ఈ మూండురోజులలో జెబ్బ ఏకోసులదూరము దాటివచ్చి నాలు 

గవనాటిపొగ్దుట నే లనసెన్యములో ఛాగీరథిదాటి, విమలనంది వార 

ణాెనిపై 6 బడినాయు, నగరములో క స్యాకుట్పుసిన్సమ) పది వేలకుపెంగా 

ఉన్నది. ఆగోజుననే సాయంకాఆ మగుసప్పటికి చక్రాయుధుండు 

ఛాగీరధీతీరమునకు వచ్చినాడు. విమలనందిచేసిన సాహసము తెలిసి 

నిలుచున్న పాటున గబగబ నఏిదాటివచ్చి అతనిని కలిసికొన్నాండు. 

సమయమునకు చ కాయుధుండువచ్చి తోడుపడకపోయినచో విమలనం 

దిశో*పాటు అయిదువందలమందిగాడపీరులు గంగలో కలిసిపోవలసి 

నదే. న న్యాకుబ్ణమసహోరాజు సెలన్రుప్బకారము వారణాసీనగరపాలకు(డు 

గంగానదిమోపపడనలను చాలావరకు కాల్సి వేసినాడు, ఉన్నకొొద్దిప 



తృతీయఖండము ప్ర 

డవలతోే గోజున , నమువందఅమంికన్న ఎక్కు_పజనము నందా" 

టకు వీలులేదు. ” అని (పమథసింహుందు మహోరాజుణో మనవి చేసి 

'నొందుః 

“ ఇప్పుడు మనకుదారి ? ” అని అకిముతో మపహోరా జడిగి 
సాడు. 

“ భీవ దేవు డిచ్చటికి రాగానే ఈవిషయమునుగూర్చి ఆలో 

చనలు జరిగినవి. అతని ఉక్తరువ్రప్రుకారము రణసింహు(డు తనె 

దువందలనసెనికులతో పడవలను వెదకి పట్టి తీసుకొనివచ్చుటకు చరణా 

దినెపు వెళినాండు. ” అని విశ్వానందు'డు చెప్పి నాయడు. 

“ ఆవలిగట్టునడిన్న _సెన్వ్స మెంత ¥' 

“ విమలనందిసీనతో కలసి కెంపు వేల అయిమువందలు. " 

gj ఈవలిగట్టున గ 

( దాదాపు వడువేలవరకు ఉండవచ్చును. ” 

అప్పటి కప్పుజే గంగాతీరమున స్క-ంథావార మేర్పరచినారు. 

సామంతు లందరు మహారాజులొ'పాటు శివిరములోనికి వచ్చి నార. 

మహారాజువచ్చిన కబురు తెలియగానే సెనికు లోొక్క- పెట్టున ఆకాశ 

మ్ముబద్దలగునట్లు జయనావములు చేసినారు. వేన వేలుకంఠములనుండీ 
ఒక్క-మాటుగా బయలుదేరిన ఆజయకోలావాలమునకు విశ్వ నాథాల 

యగోపురశిఖతము కంపించిపోయినది. వారణాసిలోని వరుణాసంగమముడ 

గర విడిసి యున్న సె న్యముకూడ ఈధ్యనివలన మహో రాజు రాక గ్రహించి 

సింహనాదము చేయ మొదలు పెట్టినది. దిగుణితో త్పావాముతోో విమ 

లసంది చ కాయుధుండు, నశరపా'.శారమును ముష్టుడించినార్చు 

ఇసి. పదిటేలవై న్యోముము౨దు రంకు వేల వ మేమిపని చేయంగ 

చం ల 
గన - 2 

( 



రై ధర్మ పాలుండు 

గౌడస్కెనికుల నెత్తుటితో ఆది కేశ వఘక్టము వెజ్బినై పోయినడి, 

కాని (పాశారముమోద గాడపెనికుండు కాలు పెట్టలేదు. 

పెన్యము నెక్కించుకొని వారణాసి శేవు చేరినపడవలు సోయం 

కాల మనునప్పటికి మరల ఈవలిదరికి వచ్చినవి. ఖీష దేవుని, విశ్వా 

నందునిశి బిగమం దేఉండనియమించి రెండువందల సేనతి "మాత్రము ధర్మ 

పొలుకు వారణాసి చేరుటకు పడవ నెక్కి. వాండు. అతనిథోే ప్రమథ 

సింహుడు, నిర దేవుండు కూడ బయబుబేరినారు. జాముర్మాతి వేళకు 

పతవ ఆవలిదరి చేరినది. రకసికృబేహములతో విమలనంది, చ కాయు 

థు(డు మహారాజున కభివాదనము చేసినారు. విమలనంది అవస్థచూచి 

మవోరాజుకోప మంతయు చెల్లాచెదరై పోయినది. వెంటనే విమలసం 

దిని కౌగలించుకొని యుద్ధవి శేషము లడిగినొం డతడు. 

(6 సమ్రాట్ ! నోణనదమునుండి అయిదువందల సెనికులత్ే 

నేకు బయలుబేరివచ్చినాను. కాని వారిలో ఒక్కండుకూడ ఇప్పుడు 

జీవించి లేడు. స్వామికా ర్యార్గము వారందరీ కాళీ శే తమున న్వసా 

యుజ్యము పొందినారు. ఒక్క_గాడసె నికుండైనను వరుణానది ఈవలి 

గట్టున చావ లేదే, దుర్చపాకారముదగ్గర, ఆది శేశవఘట్రమున మెట్ల 
వెని వారందరు |పాణార్పణము చేసినారు. ”” 

ఈమాటలు చెప్పుచున్నప్పుడు విమలసంది కన్నులు మెరిసి 

పోయినవి. అతల డుదేక మణంచుకొని మరల చెప్పసాగినాడు. 

40 ఛాగ్మీరథిపెనున్న పడవల నన్నిటిని ఇం| దా యుధు(డు కాల్పించినా. 

డూ అయినను మన కిప్పుడు వచ్చిన అవాంతర మేమియులేదు. మిగి 

లిన పడవలనుకూడ కౌాల్సి "వ వేయనీయండి. మనకు బాధలేదు. తమ 

యేదుటనే ఈ వేళ్ తెల్ల సారకుండ నేస నార గ్లా"సిని ప్రక” నెదనుం 

శోగా గ 
@ (న్న క ల. 



తృతీయఖండము వెవె 

6 లేదా-ా! ఆపైన. ల్లుని నొణుంగుగొంతుకతో | ధర్మ 

పాలుం డడిగినాండుం 

లేదా శేపటిపొద్దుట సజీవ్రండైన గాడపెనికుండు సూర్య భగ 

వానుకంటం బడండు*, * 

66 అవుంగాక ! విమలా? లోయండిన ఈర్మాతియే వారణాసి 

లోంబడవలెను, లేకున్న ఇయ ఎప్పటికిని లోంబడ దన్నమా ప” 

ఈమాట విని చకా్రాయుధుండు కంగారుపడుచు ముందుకు 

వచ్చి 4 మహారాజూధిరాజ ! ఇది భీషణ పతిజ్ఞ. నాళోసము నేటితో 

గౌడసింహాసనము శూన్యమైవోవునా 2” అని అన్నా 6డుః 

. చశాాయుధదేవ ! వచెట్లుకావలెనో అదట్లు జరిగితీనును 

అంతయు భగవదిచ్చ. చేటిర్మాతితో గాడసింహాసనము శూన్యమైవా 

వలసియున్నచో దాని నెవరు తప్పించలగలరు 1 తెల్ల వారకుండ ఈనగ 

రపాకారము నేలమట్టమైవోవ లెను లేడా” 

.. లేదా గంగానది ఉతరతీరమున శేపు గాడనసైనికుం డె 

డనను (పాణములతో ఉండండు. ” అని విమలనంది మవోరా జన్న 

వాక్యమును పూర్తి చేసినాడు. 

64 అవుంగాక ! చ్మృకధ్యజము చేతబట్టుకొని చీనాముఖనుందు 

చేనుండెదను. నీవిప్పుజే సైనికు లందరితో గంగముట్టించి పాతిజ్ఞచే 

యించవటెను. * 

4 వమని సమ్రాట్ * ” 

66 ఈర్మాతి తెల్ల వారులోపల వారణాసి పట్టుకొనకుండ గడ 

సి సికుండైనవాం డొక్క-ండుకూడ శిచిరమునకు తిరిగిపోడు---లసి ” 

కీస్తుశకము ఎనిమిదవశ తాబ్ది చివర భాగమున చకాాయుధు 

సీకి సాయపడుటె సవోస్తగ"డ సైన్యము యుస్ధయ్యాతకు బయలుదేరి 

ఫ్ 



కళ ధర్భపాలుఃడు 

నది అంతకుముం దెప్పును మగధచాటి రాలేదు. ఇంతవరకు ఆక 

రశణళో సము ఉద్యోగించుచు తనె కెక్సి వచ్చిన వారితో మ్మాతమే 

పోరాడుటకుపూనుకొన్న ది. రాజ్య కాంతతో పర దేశములనా[ కమిం 

చుటకు తలపడ లేకు. పరదేశములవిషయమై వారెప్పుడును ఆలోచిం 

చచేలేదు. అంకుచే తొందరపడి గంగానది దాటివెళిన విమలనంది 

సాహూసమునకు భీవ దేవుయు మొద కైన మహాసామంతు లందరు [తొ 
క్కు_లాడినారు. మహారాజఢర్శపాలు(డు అంతగా ఢక్మా-ముక్కీలు 

తిన్న వాయుకాడు. మంచిపడు చుందనములో ఉన్నాంగు, అందుచే 

ముందురాంబోను కష ఫనిష్టరములంగూర్పి తటపటాయించు స స్యభావమా 

తనికి లేదు. విమలనంది చేసినసాహసమునకు ఆతండు కొంచెమెన భయ 

పడలేదు. అల్పనయస్కు-లెన సామంత నాయకులు కొందరుకూడ ఈవి 

వయమున అతనితో ' పాట్ళుధెర్యముగానే ఉన్నారు. మహారాజు చేసిన 
శపథమునకుకూడ వారు కంగారుపడ లేదు. ఆశపధము భయముకలి 

గించూటకుబడులు వారికిని, నెనికులకును రణ త్పాహమును శెట్తించి 

నది, యుగ్గముమాట చెవియబడయగగానే గాడా సెనికు లంద త. 

"వేయ మొదలు పెట్టినారు. పనింబట్టిన వేటకుక్కలవ ల శ తువ్రలమోద 

దుముకు కెప్పుడెప్పు డని వారు కాలు(త్రవ్వుచున్నారు. విదేశమందలి 

యుద్ధము కొంచెముగా రుచిచూచుటచే వారియావేశమునకు పట్టపగ్ష 

ములు లేకుండంజోయినవి, చెనికు లెవరెనను, ఒకపని చేయుటకుంగాని, 

ఒకచోటికి వెళుటకుగాని,ఛయసూచన కనుపఆచినను, లేక కొంచెము 

చెనుకముం చాడినను, త్ధే ణమే కాత సె "నినికులు వచ్చి ఆలోటును 

నిరాశేపముగ పూరి 8. చేయుచున్నా త. 
మహారాజు పట్టిన ఫతిజ్ఞ విసి (పమథసింహు (డు వాలా ఆదుల్లా 

పడినాదు. గాని వెగువం జేని ఆతంయ మహారాజుతో ఏమియు చెచ్చ 
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"వేఠకపోంయినాండు, కొంచెముసేపు వెనుకముం జడాలోచనవచేని కొంద 

రుమపాల్సీ వాండిను వెంటంబెగ్టుకొని శిబిరరక్షణకె వరణానదితూర్చు 

దిక్కు-న వేచియున్నా(గు, 

రాతి రెండుబాములనేళ కావచ్చినది, కాళీనగరములోని దేవా 

లంకను లన్నిటిలో ఆక లికశంఖభుంటానాదములు_ మాటుమణ(గి 

నవి, అప్పుడు ధర్మ సాల దేవ్రండు స్వయముగా చక )ధ్యజమును చేత 

బట్టుకొని వరుణానదినీటిలోకాలుష్టోనాండు. అతని వెనుక నే మహాసా 

మంతులు, సేనానాయకుబు, నదిలోనికి దిగినారు, వారివెంట రెండు 

'వేలగాడ సేన మంతకుగు వేసినది, 

క న్యాకుబ్బసేన యుగ్ధమునకు సంసిద్ధమైయున్న ది. శ తువ్రల 

ఎదురొొ-ను "బప్పు డెప్పుడా యని కను పెట్టుకొని చూచుచున్న ది. కోట 

బురుజుల్మపెన, నగరపా)శారముపై న వేలకి”ొలరి కాగడాలు వెలిగించి 

నారు. ఆకాగడాలవెలుతురులో గౌడసేన నగర పాశారమును ము 

డించినది. మహారాజు స్వయముగా నగర వాకారముడగ్గర నిలచి నని 

కలను |పోత్సహిం చుచున్నా(డు. కోటబురుజులనుండి, [(పాకారము 

నుండి క న్యాకుబ్లసైనికులు, రాళ్లు, కతులు, కటారులు, ఈకులుు విధిని 

రామము లేకుండ వగ్గించుచున్నారు. సలసలమరుగుచున్ననూ నెను, 

కరగించిన సీసమును (కిందనున్న గాడ సెనికులపె గంగాళముల కొలది 

పోయుచున్నారు. అంబనను ఎగ్లూ తప్పించుకొని గాడనసెనికులుక్కొ 

దగు గోడ నెక్కుచునే యున్నారు. కాని అక్కడివారు ఎక్కిన శె నె నికు 

లను ఎక్కి-న క్లే (క్రిందికి (లో'సివేయుచున్నారు. 'దెబ్బతీనినక్ "లంధి గాడ 

సైనికుల కుత్చాహము ఎక్కు-వగుచున్నది, అదిగాక మహారాజు సయ 

ముగా (పోత్సహించుచున్నాండు, అందుచే గాడపెనికులు వెరుకముం 

దుచూ డకుండ నక్షత్ర వేగమున గోడను ఆకమించినారు. ఛాలామం 
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సెనికులు గోడపెకెక్ళి నారు. మందిమోవైపోవుటదూచి |పాకార 

మును కాపాడుచున్న సైనికులు వెనుకడుగు వేయసాగి నారు. విమలనంది 

నగర్మపాకారమునుండి బురుజు పె కొక్క-దుముకు దుమికి అక్క-డిసెని 

కులను చెల్లా చెవరుచేసి నాడు. వెనుకకు పోవ్రుచున షహాన్టమును ప్రో 

తహంచుదునగర పాలకుండు వినులనందిని ఎదుర్కొన్నాండు, కాని 

మొదటిదెబ్బళ నే నగరపాలకుని కత్తివిరిగిపోయినది* నిరాయుధుండై 
నక అఆతండు లోంబడలేను, వెంటనే విమలనంఏ ఆతని చంపుట కె 

కత్తి నెప్స్ నాండు, కాని ఎత్సినకన్ని ఎస్ నట్టుండంగా నే చ కాయుఘుండు 

వారిరున్సరినడుమకు వచ్చి “*విమలనందీ ! జయసింహుండు నాఖెదీ. 

అతనిని కాపాడవలెను, ” అని అన్నా. 

ఈమాట విని సెనికు లందరును దికాలుపోయి  మూడసాగి 

నారు. ఏదో అడుగవలె నని విమలనంది చ కాయుధుని శేసి మూచి 

సాడు. అంతలో నగరములో ఒకచోట అగ్నిజ్వాలలు కనంబడినవి. 

గాడసెనికు లొక్కుపెట్టున: జయనాదము చేయసాగినారు. ఈజయధ్వని 

ప్ని నగర ప్రా కారముమోద మిగిలియున్న క న్యాకుబ్లసెనికులు వెనుకకు 

_ పారిపోవ మొదలుపెట్టినారు గాడ సెన్యముపూర్తిగా (ప్రాకారము నాక) 

మించుకొన్నది, మహారాజు గోడనుండి దిగి నగరములోనికి వచ్చినా, 

అంతలో రక్తసికృదేహముతో యోధుం డొకండు వచ్చి * స్యాగతము 

ధర్శపాలదేవ స్మ మాట్టునకు ౫” అని శేక లేసినాండు. అతని చేతిలో చక 

ధ్వజ మున్నది. అడిమాచి ఆతడు తనసైనికుంజే యని [గ్రహించి 

మహారాజు * ఎవరు నీవ?” అని పృశ్నించినాడడు. 

(( మహారాజ ! ఇంతలా'నే మంచివోయినారా €£ నేను జయ 

వగనుకకు, *” ధి 
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గుభాలున మహారా జూతని కౌంగలించుకొన్నాండు, వంటనే 

కమలసింహుండు, వీరదేవుడు, విమలనంది జయవర్ణనున కభివాడనము 

వేసి ఆతనిచుట్టును మూగినారు. 

జయవర్గను(డు పడవలకోసము చరణాడినెపు వి నాయడు. 

అతనికి కొంతదూరములో కొన్ని పడవలు దొరకినవి. వాటితో అత(డు 

నడ దాటినాండు, వెంటనే బయలుదేరి అసిసంగమము దగ్గరికి వచ్చు 

నప్పటికి గాడసేన వరుణాసంగమమును ముడించినసంగతి అతనికి 

"తెలిసినది. నగర పాకారమున వేరొకచోట ముట్టడి లేక పోవుటనలన 

క న్యాకుబ్దసిన యానత్తు వరుణా సంగమము దగ్గర శే వచ్చి గాడపీన 

నెదురొ-న్నది. నగరరక్షకులుకూడ మరొక'వెపున భయమేమియు 

లేదని చాలావర కక్క-డిశే వచ్చినారు. అసిసంగమమునమ్మా తము 

కొంచెముపై నము కాయపున్నది. ఈవీలు కను పెట్టి జయవర్ధనుం డా 

స్వల్ప సె న్యమును ఓడించి నగరములోనికి (వ వేశించినాండుం అప్పటికి 

నగర పాకారము గాడసేనకు లోయబడిపోయినది. 

ఈసంగతి విని మహారాజు జయవగ్గనుని (కశ-సించినాండు. 

క న్యాకుబ్బసేన అప్పటి కప్పుడే పూర్తిగా ఓక్టిపోయి నది. నాయకుండు 

ప్టువకుటవలన ఓడిపోయిననైనికు లందరు మహారాజును శరణు 

బొచ్చినారు, "వెంటనే (పమధసింహు(డు నగరమున (కు వేశించి (వాకా 

రరక్ష్షణరకు కట్టుదిట్టములు నేసినాయః 

పద్దుపొడిచినతరు వాత మహారాజును, [పమథసింహుండును 

అత్యాశ్చర్యముతో నదివంక చూడసాగినారు. వేలకొలది. గుజ్ఞపు 

రొతులు నది కడ్డుపడి ఈదుకొని వచ్చుచున్నారు. అదిదూచి మహః 

రాజున శెక్క-డలేని కంగారుపుట్టినది. అడి శృత్రుసైన్య మనుకొని 

వారి న కొనుటకు మాగ్చము "మూ చింవ గి నాడు. గుబ్రములు 
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చూపుమేరమారము వచ్చినతరువాత వాటిని 'తేరిపారంజూచి |పమథ 
నీంహూండు ఉత్సాహముతో ఓ మహారాజ ! వారు మననెనికు లే, 

అదుగో గుజ్రముల వెనుక చక ధ్వజ మెగురుచున్నది. మాడండి 1!” అని 

అనాన్ని (డు. 

అరగడియసేపటిలో ఇజ్బ్జపు కళ్లెము నోటంగజచుకొని వృగ్గు 

దైన ei నది ఈదుకొని మణికర్లి కాఘట్టమునకు వచ్చి 

శేరివాండు. అతండు మెస్సైక్కి-. పైకి నచ్చుచుండంగానే మవారాజు 

గబగబ ఎదురు వ్ఫై విస్మయముతో' “జ భీవ్ముదేవా ! ఏమిటిది 2 "అని 

గుశ్నించినా(డు. 

భీవ్మదేవుడు తడిగుడ్డ కలతోనే మహారాజున కభి వాదనముచేసి 
46 మహారాజ! శకధ్యజము చేతబట్టుకొని రెండువేల సైన్యముతో 

ఏలినవారు స్యయముగా వారణాసిని ముట్టడించినా రని తెలిసి గాడ 

శ్రాన్యము యావత్తు నది కడ్డుపడి ఈదుకొనుచు ఈవలిదరికి వచ్చినది. 
లోకమున మానవున కసాధ్యమైన పనిలేదు. దానికి మానే నిదర్శ 

నము మిమ్ము మాచి గాడసేన గంగానదిని ఆదరినుండి ఈదరికి ఈదు 

కాని. రా సాహనించినడి. మోానిదర్శనమువల్ల నే గౌడపైనికు లల్లరు 

రణోన 'న్నత్ముల్తె పోయినారు. తి-డి లేక నీటనాని, చలితొ 'వణశిపోవుచు 

అలనిపోయియున్న ను యుగ్గ్'త్పుక్కులైన గడె నికు నప్పటి కిప్పుడు 

ప. ముకిడిం పబోనుటకు సంసిక్ల్యలె యున్నారు, " అని 

చెప్పీ నాదు. 

ఈమాటవిని పట్టరాని సంతోవముతో 4 మహారాజ ! ఎంత 

దూర ప్రయాణము క్ష. ఎంతగా బడలిపోయియున్నను 7 త్త న 

దయ మని వమరచిపోకు(డు. నిజమునకు క న్యాక్కుయుద్ధము 

ముగిసిపోయిన శే ఇక్కడ గాడసేనలడెబ్బ రుచిమాచిన నవీమ్మట వురల 



తృతీయఖండము చైనా 

కన్యాకుబ్ద సేన మనల నిరోధించుటకు సాహాసించ లేదు.” అని (ప్రమథ 

సింహుండన్నాండు, 

'బాప్పరుద్ధ నేతుములతో మహారాజు నదినీదుకొని నచ్చిన పైని 
కుల కేసి చూచినాండు. సైనికులంద రొక్కవమూరు జయనాదము చేసి 
నారు, 



డై 

భిల్ల మాల == ఇం|(ద్రాయుభు(డు. 

రాకీ నాలుగవజాము నడచుచున్నది. భఇిబ్లమాలానగరపు 

తూర్పు నగరివాకిట మంగళ వాద్యములు (మోగించుటకు మేళగాంగు 

తయారగుచున్నారు. అప్పటికిని కోటనాకిట దీపము వెలుంగుచున్న ది. 

నాలుగ వజాము పడిగాపువాండు) తమవంతుపారా తీరుటవలన కులా 

సాగా కాలమేపము చేయసాగినారు. నగరమునకు 'నెనుకనున్న పర్వత 
శిఖరముల పె నిర్మలమైన ఉవఃకాంతి (పకాశింపసాగినది. నగరవాసు 

లొకరిద్దరుమాత)ము రాజవీథిని తిరుగాడుచున్నారు. నగరమున కున్న 

నాలుగువాకిళ్లు మూసియే యున్నవి. మేళగాండ)లో నెణవికు డప్పు 

జ వీలనర్యగోవివై పేయివేసినాండు, ఇంతలో తూర్పు వాకిటితలుపు 

ఎవరో తట్టినారు. 

(“ఎవరు మిరు * ”” అని కాపలావా( డడిగినాండు. 

ఓ త్వరగా వాకిటితలుపు తియ్యి 12 

6 ఇంకను వేళ కాలదు” 

(+ కాకున్నను సశే తలుపు తెరవక తప్పదు, * 

(4 ఎవరు నీశ్ర€” 

6 ఎందుకు ౭°’ 

౬ నీమాటకు నాకు నన్వువచ్చుచున్నది. నీ వేమన పరదే 

నివా౭” 

46 ఏమి € అిట్టకుగుచున్నావు gE 

6 ఖఘూస్టరం'బ్యపు కుంబ న సెట్ వనుకొ నదనుః 
౧ 



తృతీయఖండము రజ 

పూర్తిగా తెల్ల వారికమునుపు స్వయముగా మహారాజఘూర్డ శేశ్వ 
రులకు వచ్చినను భిఅ మాలానగరపు గవిడితలుపు 'తెరువము తెలిసి 
నా 9 స 

(6 తెల్ల వార వచ్చినది. ప్రంకను CRE యేమీటి 2 * 

4 ఇంకను అరగడియసే పొలస్య మున్నది. న 

(అయితే నీ వ్రన్నపాటున మహా రాజుగారిదగ్దరికి వెళ్లి మహి 
రాజాధిరాజ ! పరమభట్టారక, పరమమా హేశ్వర, అశేవభూ పాలి 

సూాళిముకుటమణికోటికాంతి నీ రాజిత... * 

66 ఏమిటి 2 ”? 

66 క స్యాకుబమహారాజులం గారు వచ్చినా ర్ని నీవేదంచు. ””" 

4 మంచిది. ఎవరు వచ్చినను సశే. కొోంచెమునేపు వేచియుం 

డవలసినదవి చెప్పు” 

66వమి £”ే 

“ఏమ్ లేదు. అక్కడనే కోంచెముసేపు కను పట్టకొనీ యుం 

డకతప్ప దని చెప్పు స 

4. సామాట నీకు సరిగా వినరాలేదా యేమిటి ? క న్యోకుబ్ద 

మసోరాజులంగారు స్వయముగా విచ్చేసి నగరివాకిట వేచియున్నారు* 

4 తెలిసిన దయ్యా ! తెలిసినది. అయిసను మరికోం చెము సేపు 
"వేచియుండవ అను. ” 

వీలులేదు. నీను. ఉన్న పాటున తలుపుతీసి తరువాత నాగభట 
'దవమవోరాజులంగారికి కబురు చెప్పవలెను మహో రాజూధిరా జమవూశీ 

ద యేశ్యరుండు స్వయముగా భిల్లమాలాథిపతికి అతిథిగా వచ్చియు 

న్నాడు, తెలిసినణా €” 

6 మంచిది, తెలిసినది,. కొంచముసే పున తరువాత అతిధిశో 

6 



రోల ధగ్శపాలుండు 

లకు నింలాషేవముగ వెళ వచ్చును. పీ ఏసంగతి వాగితే చెప్పు: స్ 

ఈమాటలో వాకిటి వెబపల నిలచియున్న మనుష్య (సు హూతొ 

శు౫ మారుమాటాడకుండ వెనుకకు తిరిగి వచ్చినాందు. రాతిజో 

బాదోబ్యోగా కన ఆనగరివాకిటికి కొం చెముదూరములో ఒకచోట 

మంచి వెక్క-డపుపనితనము గల నాలుగుగుక్చాలరధ మొకటి అగి 

యున్నది, తబుపు తీయించుటకు వెెనమనుమ్యాం డారథముదగ్గరికి 

తిరిగివచ్చి సారథిని పిలచి మెగా మహారాజులంగాను మేల్కొటని 

నారా?” అని అడిగ నాండుం 

సారథి మాటాడలేదు. రథమునకు కిన వెన్గక పర దాలలో 

పలనుండి ఆ నేను లేచినాను. భానుగుప్తా! నీ వొశవూ టిటునా 

అస ఎవరో పిలచినారుం 

“ మహారాజాధిరాణా?' అని ఛానుగుపుం డారథమువె 

నుకకు వ్లైనాయు 
“మన మిప్పు డెక్క-డికి వచ్చినాము?” అని మోరాజు 

ఉం చాయ ధు డడిగినాండు. 

“ భిలమాలానగరము చేరినాము. ” అని ఛానుగుష్తుడు బవులు 

చెప్పీ నా(డు, 

“అయితే సరే, ఇక ఈపరచా లన్నిటిని విప్పు. నేను రథము 
డిగెదను,. * 

“ రభ మింకను నగరివాకిటనే ఉన్నది మహారాజ ! ” 

“ఏమి? బుదుచేత?'” 

“ నగరివాకిటితలుపు లంకను తీయ లేడు, ” 

“ను నచ్చిన చెప్ప లేదా Gee 

En ల we అ” * = wes చ స సే. జ ర్న వో “లీ | & చెబ్బునాను వగా తనఐిారినగాని తల. పృురయతశ్షఃట . 



తృతీయఖ ౨డము 3 

“లోనికి కబురుపంపలేడా మరి?’ 

“ పంపినాను. మహారా జింకను నిదలేదిన్ను లేదు.” 
ఆసమయమున నె తొలిడామునగా గానాద్యము లాగిసోయినవి. 

యుణరుణధ్యనులతోో కోటతణుపులు_ తెరచినారు. ఇందాయుధుని 

నసెలవుప్ళకారము సారధి చబుకుతొ' ఒకవి సరువిసరి గ్య్యూములను అద 

లించినాండు. గుజ్టపుడెక్కలచప్పుడుణో చరచర రధము కదలినది. 

కోటకాపలావాంు వారి నేమియు పలుకరింపోదు. భానుగుపుండు 

గుబ్బ మెక్కి- రథమువెనుకనే బోసాగినాంస. అప్పుడే గెబవారుటనే 

నగరము వాలసందడిగ ఉన ౧, రాజపవ్ధిని ఎడ తెనపీలేకుండ గురి 

ముల్కు రథములు బంగ అటునిటు పరుగెతి పోన్రచున్నవి. ఆళోలా 

హలము విని రధములో నున్నమసారాజు సారధిని పిలచి * అరుణ 

గుప్తా ? మనల సన్నానించుట్నకే ఘూగ్టరమసహా రాజు ఎమర్కో_లుస 

న్నాహ మేమైన చెసనినాండా ? ” అని ప్యశ్నించినాండు క 

“ ఏమియు ఉన్నట్టు కాన్పించదు ’ అని సారథి విన్గయముశే 

బదులు చెప్పి నాయడు 

మరి రధచకములకిరకిర ౫, గుజ్రపుడెక్కుల టకటకలు అం 

తుపొంతు లేకుండ వినవమ్చుచున్న వేమి?'” 

6 మహానాజాధిరాజా ! అది జేహోరులతండా. నగర ద్వార పి 

ప్వుడే తెరచుటవలన వీథిలో జనసమ్మర్ష మెక్కువగా ఉన్నది. అంతే 
కాని మ గశేమియు చదు. ’ 

కాం చెము సేపటిలో రథము వచ్చి ఘూర్జ్ఞర రాజ పాసాడము 

ముం గాగినది. ఆరధపుగొప్పతనము చూచి ఒకరిద్దరుభటులు దగ్గ 
రికి వచ్చి * ఎవరు వచ్చినారు 1 ” అని సారధిని (పశ్నించినాము, 

భానుగుపు(డు గంభీరముగా “షర మేశ్వర, భ రమమా హే నర, 



లోల థర్మపాలుండు 

'పరమభట్టారక మహారాజూధిరాజ క న్యాకుబ్బమసోళోదయ కుక స తే 
లు జ ధి 

శ్వర ఇందాాయుధ దేవమహా రాజులంగారు విచ్చేసినారు. ఈరథము 

వారిబే, ” అని బదులు ఇెప్పి సాయ 

ఆమాట విని భటుం డొకండు గబగబ కోటలోనికి పకుగని పో 

యినాండు, రెండవభటుసియుకే కరువుతో చావారికులు కోటగుమ్మము 

“మొదలుకొని రాజ్మపాసాదపుళలోపలి మొ వరుసనరకు విలువయెనమ 

డుగులు పఠరచినారు ఇం డాయుథదేవ్రయ మగా రధము దిగి ఆమ 
డుగులమోదుగా నడచి మేడమె్గున్యరికి వచ్చి నా౭ంకుం ఆతడు మొక 

టిమెట్టాపె _కాలుషెట్టణోవుసమయముననే మేడమోాదిమొదటిగది 

తలుపు తెరచుకొని విలువమైన తెల్ల నిష్టలు 'వేసుకొన్నపుపముం డొ 
కడు గబగబ మేడమెట్లు దిగి రాసాగినాండు, అతనివెనుుక నే పదిమం 

దిరాజపురుషులు, ఛ తము, చామరము, స్వర్గ రాజదండము “మొద 

_లనరాజలాంఛ నములను పట్టుకొని దిగివచ్చ చున్నారు, వారిని సూచి 

ఇం దాయుథ దేవుండు (కింది మ్యైమోద నే ఆగిపోయి నా6డు. అమూల్య 

వస్ర్రములు కట్టుకొన్నపురుషుండు మెక్టు దిగివచ్చి చిరునవ్వు నవ్వుచు 

ఇందాఛియుభుని శేసి చూచి “మహారాజ! స్వాగతము. ” అని 

అన్నా (డు. 

తల కొంచెము ఓరగా వంచి రెకుచేతుబు కొంచెము ముం 

బుకు వాపి ఉందా్రాయునుంకు చితున వ్ర నని నాడు. 

(౬ దారిలో ఒజడుదుడు కేమియు రాలేదు గదా ?” అని ఘూర్డర 

తుహారాజనాగభటదెన్రుయు మెల్లగా చినునవ్వు నవ్వుచు అడిగినాడు. 

ఓ లేరు. మారథమునచ్చు కప్పటి కింకెను తెల నారక పోనృటచే 

శోరినాకిషగ్నూతము తలుపు తెకచుటకు కొంచె మాంస్ఫమెన షె” 



తృతీయఖండము ర 

ఆనూటకు బకులేమియు చెప్పకుండ “లోపలికి దయ చేయండి” 

అని నాగభటదేవు. డిందాయుధునకు చేయి అందించినాడు, నా 

రిగువురు చేతులువ్టుకొని నెమ్మదిగా మేడమె సెక మొదలు పై 

నాగు, రెండుమూ(డు మె శ్లైక్కి-నతరువాత (4 మహారాజ! మానో 

ఛత)ధరుండు గాని, దండధరుండు గాని ఎవ్వసును రాలేదా యేమి?” 

అని నాగభటదేవుండు పిశి ౦చినాండుం 
ఓ లేదు.” అని ఇందా్రాయుధుంయు కొంచెము సిగ్గుపడి నాయడు. 

ఆమాట విని నాగభటదేను(డు నిన్వెరపడి ఇం బాయుధుని శేసి 

చూచుచు మె్లువెనే ఆగిపోయినాండుం ఇం దాయుభుండు నీగ్గున తల 

వంచుకొన్నా(డు. ఘూర్జరమహారాజు నింగితము గహించి గబగబ 

పదిమంది పరిచారకులు ఛశ(తచామరములు తీసుకొనివచ్చి ఇం చాయు 

భునికి పట్టినారు. మరల చేతులు పట్టుకొని ఇరువురుమహారాజులును 

మె శైక్కి పోసాగినారు. కొంచెము దూర మెక్కి-నతరు వాత నాగభట 
చేన్రడు మరల ఇందాయుధుని శేసి చూచి 6 మహారాజ ! ఇప్పుడు 

చ కాయుధు. డెక్క-డ 4 $)” అని సాకూతముగ ప పత్ని ౦చినాండు. 

66 పత్యిానమం దున్నా( డనుకొ సెదను.” 

4 అయితే మీరు నగరము విడచిపెట్టి ఎందుకు బయలుదేరి 

నారు 9” 

క్రీస్తుశకము ఎనిమిద వశ తాస్గీని నగర మనంగా క న్యాకుబ్ణమని 

యే ఉక రాపథమందు వాడుక. అందుచే నాగభటదేవుశ కూడ 

కన్యాకుబ్బమును నగరమనియే వాడినాడు. నాగభటదేవుని పశ్నకు 

ఇూల స్టిఘపడివోయి తడ చాటుమాటతో ఇం దాయుధుండు మెల్ల మె 

గా * నిరాటంకముగ ఆతంయు గబగబ ముందుకు తోనుకొనివచ్చు 

చున్నాం డని తెలిసి నేను తమ్వ్ససైన్యములను సాయము. తీసుకొని పోన్ట 



రోడ ధర గ్రపాలుండు 

టకె ఉన్న పాటున బయలుదేరి వచ్చినాను. అందుచేతనే సేనకు ఆవ 
రును వెంటవచ్చుటకు అవకాశము లేకపోయినడి”” అని బదులు 

చెప్పి నాంగు, 

“అయితే మ్యాసిన్య మింతనరకు చక్యాయుధుని ఎక్కడం 

గూడ విరోధించనే లేదా ౯ 

1 నిరోధించ మి! నారణాసియందు పది వేలసెన్య మున్నది. 
కాని రెండుమూడు వేలనై నృముత ధర్శపాలదేవ్రుడు దానిని ఓడించి 

సులభముగా వారణాసిని లోయరచుకొన్నా (డు 

66 చరణాద్రియందు గాని, పృతిస్థానమందు గాని యుద్ధమే 

“కాలేదా 9” 

4 యుగ్గము కా కేటి ? యుస్ధము జరిగియే చరణ్మాడి నారివశ 

మైనది” 

66 వురి ప్యతిహ్రైనము au 

ఇప్పటి కింకను లోంబడ లేదని తెలియవచ్చినది."” 

ఈమాటశతో నాగభటదేవునకు చాలవిరకి, పుట్టినది.గ భాలున 

ఆతడు ముఖము తోప్పుకొనా (ను, అముఖము చిక్గింపు కనుపెట్లి 

ఇందాయథుం డొకస్మిగార్పు ముగా విడచినాడు. వెటనే 

ఆశండు నాగభటబేవుని కని చూచి కంపితస్వరముతో మరి మీరు 

య్ ముల కప్పుడు బయ-ఎుబేజెవివ 9 అని అడిగినాడు. 

66 మోరు వాలా (శ్రమపడి వచ్చినారు, ముదు విశ్రాంతి 

తీసుకొనుయసు. యుగ్ధయాత్రసంగలతి తరువాత మాట్లాడుకొనవచ్చును” 

అని తొణంకకుండ నాగభటచేవ్రండు గంభీరముగ జవాబుచెప్పి నాం మ, 

మహారాజకోస మొకపెగగది విడిదిగా వర్పాశై.నది.నాగభట 

దేన్రం డి చాయుధుని ఆగదిలో పివేశ పెం పరిడగ్యకొ నము కొంద 
లం ( 



శుసేవకులకు నియోాగించి వెలుపలికి వ్నైపోశ్రటై వెనకకు తిరిగి 

నాయడు 

ఆగగిగుమ్ముముకడనే మేహారాజుకోస ముక యోధుంయ వచ్చి 

వేచియున్నాండు. అతనిని మాచినతోడనే నాగభటదేవుం డాత)ము 
తో మోకు వచ్చి ఎంతసే వైనది ? అని ఆడిగినాయు. 

c ఇప్పుచే వచ్చినాను. ఇం దాయునుండు_ వచ్చినాండా?” 

“అహో! నీమాట నిజమెనపె చకాయుధు(డు చరణాదోని, 

వారణాసిని ఆక్రమించుకొన్నా(డని విని భ ండెకులనాపకుం జెన ఈ 

రాజపళువు గాజధానిని విడిచిప్టో పౌరిపోబినచ్చి నాయడు. వాహుక 

ధవళ దేవ ! ఇప్పడు మనమే క న్యాకుస్టమును వశపరచుకొనుట మం 

చిది ఈయధముండు మగంటిమి లేనివాడు. ఆండుచానికన్నను వట్టి 

హీనుండు- వీరకిపంద, ఇంక కన్యాకుబ్దసింహాసనముమోద ఇతనిని 

కూర్చుండం బట్టట వట్రిపనికిమాలినపని. 

(6 నిజము. తరతరాలనుండి వచ్చుచున్న రాజధానిని విడిచిష్టై 

ఈపీరికిపంద పారిపోయివచ్చి నాయడు. ఘూరరుల బాహువులలో శక 

యున్న యెడల ఈభిబ్లమాలయే శేపీపాటికి కన్యాకుబ్ద మైపోంగలదు *” 

6 ఇప్పుడు. తిరుగ ఈతని ఆసింహాసన మెక్కించుట వృథా 

యాసముతప్ప' మరొక పయూాజనను లేదు ఇదివరకు మూడుసారు 

రీరీతిగానే రాజధానిని విడిచిపెట్టి వచ్చిసొ(డు. అమూ.డు సారులు 

కాడ మనమే దయందలంచి పూనుకొని మరల సింహాసన మోతని 

వేము చేసినాము, కాని లాభ మేమి? చచ్రాయుధుం డెన్ని సాకులు 

క న్యాకుబ్లమును మ్రుండించినాండో అన్నిసారులుకూడ ఈమూడు, 

డాగ్గురత్షణము -చేనుకెన లేక రాజగ్గానిని విడచిపెట్ట మనకడకు పారి 

పోయివచ్చినాం న 



ty ధర్భపోలుండు 

4 అయితే ఇప్పుచే ఇతనిని బందీగా పట్టుకోనీ మనము చకా 

యుధునిపకశ్షమునకు తిరిగిపోవుట సగ్యోత్స మ, మైనపని, ”” 

ఉ ఇప్పుడు చకా్రాాయుధుండు మనకు దొరకునా * అతండు 

జయగర్వితు. డై సిరాటంకముగ, నిర్భయముగ క న్యాకు్ణిము సె వచ్చి 

పడుచున్నా(డు. అతనికి చేదోడువాదోడుగా గోడ చక)వర్సి యొక? 

దున్నా(డు. మనము చాలాకాలమునుండి అతనితో అతనితం డితో 

పగ బెట్టుకొని యున్నాము. ఇప్పు డక స్నాతుగా శ్నీ హితులవలె మన 

మాతనిపశ్షమునకు తిరిగిపోయినవచో మనచె విశ్వాస ముంచునన్నుథె 

ర్య మేమున్నది ౪” 

(. ఆమాటకూడ ఆలోచించవలనినదే. అసలు చక్రాయుధు. 

డిప్పు జెక్క-డ € ”) 

6 పృతిపానమం దున్నా డని విన్నాను, వారణాసి, చరణ్మాద్రి 

బ్రదివర శే ధర్మ పాల దేవుని వశ మెనవి. *” 

66 మరి ఇప్పుడు ఇం దాయుభుండు పారిపోయివచ్చుటవలన 

కన్యాకుబ్దరాజ్యము యావత్తు ఆతేనివశ మైనదనియే నానమ్ముకముః 

ఇం దాయుథు డేమన్నా(డు 2 

4 మిరు యుద్ధమున శెప్పుకు బయలుదెరెద రని న న్నడిగి 
సొ(డు. ”” 

(4 మో ేమన్నారు మరి 2” 

ఓ వమియు జవాబు చెప్ప లేదు. * 

4 మంచిపని చేసినారు. కొన్నాళ్ళ వరకు ఇంద్రాయుధుని అం 

వీగా ఇచటనే ఉంచండి. ” 

69 ముది లు? "ల న్ శ 



తృలీయఖండము ధగా 

6: మో శేమైన పీచ్చిపట్టినదా ? ఆడుదోనేకన్న వబ్లి వీరీకోపందో 
ఇతండు, ఈకులనాపకునికోసము మనకు వృధాను యెోందుకు ?” 

6. మరి మాటబదనామోా వచ్చునేమో ? ” 

“వత్సా! ఈవిషయమున నీ కింకను పరిశను జోూలదు. 

రాష్ట్రనికిలో మాటనిలకడలు, మాటకతఫావత్తులు లేళ్ట. అంతు 

ధృత రాష్ట్రూని కౌగిలింతలు, ”” 

“ అయితే ఇప్పుడు కర్యవ్వము ? ” 

అతీధినత్యా_రము. 
ee మహామంతి) ! సీవంట నా వాదిని నివంటి కటికగ్యండా 

నానిన నే నె నెచ్చటను మాడ లేదు. * 

(6 మూడు వత్సా! | ఈమిధ్యా వాది, కూర స్వ భావు నో 

నాసలుకధవళంజే. లేకున్న యెడల వత్సరాజు దిగ్నిజయము జనుగనే 
జరుగక పోవును. అక్షు ఆతనిపు తు(డ. వెననీరాజ్యము సమ్మకు నిరు 
గ గుండ సే యుండక పోవును. 'తెలినినచా €” 

6. నిజమే. నేను కొలువృకూటమునకు వచ్చెదను, ”” 

We ts రావచ్చును స్ట 

6 ఇంద్రాయుధునికూడ 'వెటంబెట్టుకొని రానా?” 
( వద్దు. అటుశంటి తెలివితక్కువపని చేయకు. ”” 

6 చరాడుం మహామంతీ) ! నాడులు మామూలు మనుష్యులు 

కారు. వారణానిప్త పది వేల్వసెన్యము కాపాదుచుండంగా, ధర్మ పాలే 

వుండు ఆండుమూండు వేల్వపైన్యముతో వచ్చి అవలీలగ దానిని వశ 

పరచుకొన్నాండు. తెలిసినడా ? ” 

“నిజమే, శౌాని మోాతీండి) కాలమున గాకులు వ్యిఅనాను 

కు ఇెగికిపందంు. గు పుళాతును నూచి చెదగిపోయుడ్లినారు. ”” 

7 



శ్ ధర్శపాలుండు 

(సరే. ఆని బౌద్దా చార్య నాగ సేనులవా శక్ళాడ స 

(6 కారాగారమున. నేంజే అతనినేరము విచారణ జరుగునుం 

మాడు మహారాజ ! ముసలిపురోహిత(బాహ్మణుని (సేశేపవణవలన 

అన్యాయము సేయకు. ”” 

ct రాష్ట్రసీతిలో సత్యా సత్యములు న్యాయాన్యాయములు "లే 

వసి ఇప్పుటే నివు చెప్పి ఇంతలో ఆమాట మరచిపోయినావా €” 

66 బది రాష్ట్రనితి కాదు. రాజనీతి. 'తెలిసినదా ? ” 



డ్రి 

ఘూరర రాజనీతి. 

వారణాసి వశమెన రెండురోజులకు జయవర్థనుం డే దువందల 

మనెన్యముతో చరణాది దుర్గమును వశప రచుకొన్నట్లు కబురు తెలిసి 

నది దుర్రరక్షణ్నకే చ సెన్యము పుంపనలయు ననియు, దురలే శ్షణకుతగిన 

వ్యవస్థ న (పతిగా నమునుకూడ ము sas "నిల 

విప్పించనలసిన దనియు జయవర్గను(డు ధర్మపాలబేవ. వకవ ర్తికి కబు 

రంవినాండుః వారణాసియుద్దము చూచి యుండుటచే భీష్మ దేవు 

"మొదలె నసామంతులకు చరణ్యాది లోంబడిపోయినసమావొారమంతగా 

ఆశ్చర్యము కలిగించ లేదు. సమాచారము తలిసినఇెంటనే ధర్శపాల: 

'దేన్రుడు జయవగ్గనునకు “ కాల్బలముకన్న దుర్చరక్షుణకు వేగొకమాగ్హ 

ము లేదు. కాంబట్టి మనకాల్బల మిచటికి చేరవచ్చునం చాక es 

మురోజాలు వేచియుండవలసీన ” దని కబురు పంపినా(డు. 

జాడపచాతిసేవన వారణాసి చేరవచ్చునప్పటికి దాదాపు కన్యా 

కుృట్టయుద్ధము ముగియవచ్చినది. చరణ్నాది లోబడి పోయినక 

"తెలియంగానే చకవ ర్తివిరుదథారియైన ఇంచాయుథు(డు |పతిస్థాన 

దుగ్గమును కాపాడుట శెట్టియేర్పాటులు_ చేయకుండ _పెపెచ్చు రాజ 

ఛానిని విడచిపెట్టి ఎకాయెకిని ఘూర్జర రాజధానికి పారిపోయినసంగతి 

ద్రిఏవరేే తెలిసినది. అచట ఆతం 'చెట్టిదురవస్థలో ఉన్నా ఢోకూడ 

మన మెరింగినవిషయమే. ఇంచా)యుధుతు పా౭ిపోయినస్టు తెలియం 

గానే సామంతరాజు లందరు యుద్దము మానివేసి చకాయుధుని 

రాజధాని కాహ్వానించి నారు, యుద్ధము 'లేకు-డనే ప్రతిషస్టానము, 
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కస్యాక్కుముకూడ ధర ] పాల దేవ్రనియధి కారముకి/ందికి వచ్చినవి. వార 

గాసిర్ే పాటు చరణా దిప్పలిశ్లై నములనుకూడ కాపాడుటకు కొంచె 

ముసైన్యము న గ్టేవెళి తక్కిన సేనతో శకాయుధుశు, ధర్శపాలడే 

న్రడు కన్యాకుషుమునకు బయలుదేరి వె నారు. 

భి ఇమాలానగరమున ఘూర్హర రాజున క తిధియెయున్న ఇల దా 

యుధుండు (పతిినము, త్వరగా గౌవచక్యవ్వ మె దండెకే వలసిన దని 

ఘూూూర రాజును బలవంత ప్రైచునే యున్నాడు.  ఈరీతిగ ఒకనెల 

రోజుల మాటలతోనే గడచిపోయినవి. ఘూరగ్షరుణు యుస్ధసన్నా 

వాము చ్నేయుచున్నట్లు కాన్పించుట లేదు. యున్ధ్మపస్తావము వచ్చినప్పు 

జెల్ల “ఇదుగో తొందరలోనే బయలుబేరుదము. * అని చెప్పి ఘూర్షర 

మసహారాజు, మహామంతి వాహుకధవళ బేవ్రుండు ఇందా/యుధుని 

సమా ధానపరచుచున్నారు. నిజమునకు ఇప్పట్ల గాడచ।కవ ర్తితో 

యుద్ధము చేయుటకు వారి కసలే యిష్టము లేదు. 

చకాయుధు(డు సామంతుల భూసో(నముసె క న్యాకుబ్దము 

వచ్చినాడు. వెంటనే అతనిని సింహాసన ముక్కి-ం౦చుటకు వారందరు 

తొందరపడుచున్నారు. భీవ్మదేవవిశ్యానందులతో తర్క-వితర్క-ములు 

చేసి ఆలో చించినథగువాత ధర్మపాల దెవ్రనకు అప్పుడే చకాయుధుని 

కంపోసన మిక్కి.0చు 'టంత మంచిదిగా తోచలేదు. చకాయుధుని 

అభి పొయముకూడ అశు యున్నది. 

వజాయుధుంయి చనివోంగానే ఇం దాాయుభు. డకస్నాతుగా 

ఆసింహాసగన మ్యాాకమించుకోనా (డు. ఆఅపిషయమున ఘూర్షర రాజు 

అతిసిక చాలా సాయపడినాందు. నాగభటడెవునితం డి యెనవత్స రాజు 

దిగ్విజయమునకు బయ జేరి ఉ* రాపథధమునంతయు గెలిచినాండుం 
లో లావి ష్. క్ + (౬ లూ సన గల పొకిఘుటి. చి యుషమువెనిన నాం. డొవ్క-వజాయు 

లో 
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ధుంజే. అయుస్ధమున ఓడిపోయినను వజాయు.ధు.డు ఘూ్యూరులకం 

లోంబడ లేకుం " వారియాధిపత్య మంగీకరించ లేదు. కొంతకాల మైన 

తకువాత ది జాపధమందలి రాన కూటవంశీయు( వాన భువవర్శ 

యున్గమున నత్సరాజు నోడించి వెరుకకు తరిమినాయ. ఆయవుకా 

నను చూచుకొని వ జాయుధుండు మరల తనయధికారమును దిళ్లాపర 

దుకొన్నా(డు. వజాయుధునితో యుద్ధము చేయుచున్నప్పుకు, ఆతని 

తమ్ముడైన ఇం చాయుధు(డు వత్స రాజునకు ఇకాటువాటుగ వాతా 

సాయము చేసినాడు. అందువలన వ జాయూధుండు వావంగగానే ఘూ 

గరులసాయమున ఆసింహాసనము సులభముగా ఇయ్యియాయుధుంని వశ 

మైనది ఘూర్షరులటో లాలోచీయె బం దాయుధు(డు తనయన్నగా 

రిని చంపినా డస్నికూడ కన్యాకుబ్ట పజలు బాటునమోాటున చెప్పకొ 

న్నారు. దీనివల్లనే క న్యాకుబ్బసాశుంతులకు ఇందాయుధుని పొడ 

గిట్టదు. ఇందాఛయుధునిపేమ చెప్పిన వారందరును మ-జివ భెడివారుం 

కాని ఎంత ఎడ మొగము పెడ మొగమున్నను ఘూర్చరరాజునకు భయ 

చె ఎవ్వరును బహారంగముగా రాజ్యుపె తిరుగు వాటు జేయుటకు 

సానాసించ లేను, కాని అందరును లోలోపల ఇచాలాకాలమువరకు 

వ్యజాయుఘని£్తే సము ఆతినిపు తునికో సము ఎండో విఖార్గవడినారు. 

ఒరొతుముదలుకొని సామంత రాజావర కందరునాడ చకాయు'గ ముండు 

చెన్షవాం డగువరకు వేచియున్నారు. చక్యాయునుయ తనతండి)రా 

ద్యమున కాలుపె ట్రంగానే పొజలంద రాతసనివక్ష మెనారు. వందా 

యుసుండు వరత వెంటనే (పజలందరు తిరుగు చాట్టుచేసీ (పథాన 

కం లలో ఇందాయునునివక్షపాతు తె "ఆన నాయకు లందరిని హత్య 

₹ విసా జకజరోఊలో కః సక ప్టననరమున ఇం చాయుధునిశేరు 

తలసెకానాయో గాడ Ge త తట నజ్యాయుథునిశాలము 
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నాంటిసేవకులు, ప ధానోదో్య్యోగులు, తిరుగ తమతమ పూర్వపదవు 

లందు మరల వేరినారు. 

ఫఘూర్టర రాజుసాయముత్“ ౧ందాయుధుండు మరల తప్పక 

దంజెల్తినచ్చుననియు, వచ్చినను, వెనుకటంత సులభముగా ఈమారు 

మాతము రాజ్య మాక /మించుకొన లేశనియు అందరును స్థిరపర 

చుకొన్నారు. అయినను రాజధానియం దప్పుడే అభిషేకోత్సవము 

రుస్రుట శకివ్యరును అగీకరించలేదు. “ క న్యాకుబరాజ్య పుసరివా 

స్టులం దున్నసామంతు లంద శెంతకాలమువరకు చకాయుధునియా 

ధిపత్య మంగీకరింపరో అంతవరకుకూడ యుద్దాగ్ని రగులొ-నుచు 

న్న ట్ర” అని సంగతిసందర్భములు పూర్కిగా జెలిసినవిశ్వానందుండు 

ధర్శషాలదేవచకవర్శితో చెప్పీనాయు. శీ భుకాలములో మరల భయం 
కరముగా యుద్దము పొసంగుటకు సన్నాహము జరుగుచున్నదనియే 
భీష్మ బేవునిదృళవి శ్వాసము. ఈకారణములవల్ల అభిపేకోత్పవము 

మూట మణ(గిపోయినది. రాజ్యర క్షుణ్నకై తగినక స్టుదిట్టములు చేయు 

టకు భీమ్మడేవుడు పూ నుకొన్నాండుం అతండు సు (వమధ 

సింఘహుుని వెంట బెట్టుకొని (కొత నను కూర్చుకొనుచు యమునానది 

కుత రముననున్న *ేవుస్థలము లని టియందు గాడసేనను కాపుంచి 

నాయ. (కత్యధానమున రణసింహుండును, కౌ శొందియుంను ఏర దేవం 

డును మధురయందు కమలసింహుండును, స్థాణ్వశ్టరమందు జయవర్ల 

నుండును క న్యాకుస్ణరాజ్య పు నాలుగుసరిహాన్డులందు కనువెక్టుకొని 

యున్నారు. |పతిషపానమునుండి స్థాణ్సేశరమునరకు వందలకొల(ది 

కో/సులదూర మున్నది. ఆ పదేశము మొదలుకొని యే ఘూర్జరరాజ్య 

మారంభమగుచున్నది. అన్నిపాలిమేరలందు ఘూస్టర్నసిన్యము యున్ద 

మునకు సిగవసమన్నక్టు గె'డసామంతులకు “తెలిసినది. శెవ్పకౌవ్రున 



తృతీయఖండము AA 

గుజ్రపు కౌతులు, కాల్బ లముకూడ కత్రి (క్రిందం బ్యెకుండ 'కాచుక్ "ని 

యున్నారు. 

ఈసంగతు లన్నియు 'తెలియంగా నే యుద్ధము ముగియ లేద 

నియు, వి శ్యానందుండు చెప్పినమాట అబద్ధము కాదనియు ధరృపాలి 

'దేవుం డనుకొన్నా(డు. నెంటనే ఆలోచనసభ వర్పాటువేసినాండుం 

సామంతు లందరియెదుట “ ఇండా9యుధునికి శోడ్చడినకారణనుం 

నను, తనతం డికి విరోధి యను నెపమునను, చకాాయుధుండు వాఠా 

త్తు ఘూర్జర రాజ్య మా క్రమించుకొనవచ్చునని తలంచి నాగభటా 

దేవ. డాత్శరశుణకోసమే యీయుద్ధసన్నావామంతయు. శ్లేయుచయు 

న్నాజేమా ! కాయబుట్టి మనము తగ్గ ణము భీల్ర మాలకు మనరాయ 

చారిని పంపుట అత్యుత్తమ మని నాకు తోచుచున్నది. ” అని తన 
యభి పోయమును ధర్మపాల దెవ్రండు 'వెల్లడించినాండు, కాని సామం 

తులందరు రాయబారిని పంపుట వ్యర్థమని నొక్కి- చెప్పినారు. విశ్వా 

నందుండు * విశ్యాసఘాతుకు లైనఘూర్టరులు యుగ్ధయా తకుముం 

దీరీతిగానే చాలాకాలము సంసిద్ధపడి సంసిద్ధపడి చివరకు వార కూడ 

"తెలియంజేయకుండ హాఠాత్తుగ వరరాజ్యముపై వచ్చిపడుట మాూమూ 

లని ” తనయభిపాయము చెప్పీనాండు. ఎవ రెంతచెప్పినను ధర్మ 

పాలబేవ్రండు రాయబారిని పంపువిషయమై తనయభి పోయము మా 

ర్చుకొన లేదు. ** వచెట్టున్నను [కొత్తసేనలు పంపవలసినదని ముం 

దుగా మహాకుమారవాక్సాలదేనునకు కబురుఖంపుట మంచి దని భీమ్మ 

దేవుడు చెప్పీనాండు. అమాటమోద గాడనగరముశకు దూత 

వెరి నాయడు. 

ఆకాలమున ఇప్పటిపంజూబురాజపుతా నాలుకూడ ఘూస్టరుల 

యగుకారముకిందచే ఉన్నవని. భోజ మత్స ఏ, అవంతి గాంధార, 



ర థధర్మపాలుండు 

మడ, కుక్కు యదు, కీర 'మొద్నలైనరాజ్యములన్నియు ఘూర్జరసా 

చుంతుల వలుబడిలోనే ఉన్నవి. భఖిల్లమాలాథీశ్వరునిఆధిపత్య మంగీక 

రించినను వారందరు స్వతంతులుగా నే ఉన్నారు. వారందరిదగ్గరికి 

“దూతలను పంపుటకు చ్మకవర్శి స్థిరపరచుకొన్నాండు. “ వ్యజాయుధు 

నిష్ప తుం _చెనచ కాయుభు(డు క న్యాకుబ్దనింహాసన మక్కు_-చున్నా( ie 

డను బార, తీసుకొని దూతలు ఘూర్జరసామంత రాజ్య ములకు బయలు 

దేరి వెళ్ళి నారు. 

ఆందరికన్నముందు భిల్లమాలకు చెళ్ళినదూత తిరిగి వచ్చి 
నా౭డుజ్థఘూర్దర రాజు భిల్లమాలనుండి యే గాజేశ్వరున కభివాదనము 

చేసినా. చక్సాయుఘండు తనతండిసింహాసన మాక్ళమించినసం 

గతి విని ఆతడు చాలాసనంతసించోశా(దు. కొత్తక న్యాకుబ్దరాజును 

సన్నానించుటకు త్వళలోనే ఘూర్టర రాజదూత అచటికి తాలగలండుం 

కత్సణుం జొచ్చినవారిని కాపాడుట రాజధర్శము. కాబట్టి ఇం 

'్రాయుఖుని రత్నించక తప్పదు. అంతేకాని ఇందాాయుధునిపక్షమై 
ఘూరళ్గరరా జెప్పుడును క న్యాకంబ్దరాజ్య మ్మా కమించుటకు తలపె 

ట్ట(డు. తిరిగి తనరాజ్బామును పునరుద్ధరించుకొనుట్నకె ఇంజాయుధు. 

జేమైన్న పయత్నమను చేసుకొన్నచో ఘూర్టరరాజు లట పయత్నముల 

కభ్యంతర'పెట్టందు. వేగముగ స్వదేశ మునకు గా జేశ్వరుండు తిరిగి వెళి 

. పోయినను ఘూర్జరులతో వర్చడిన ఈస్నేవాపాశము తెగిపోదు. ” 
తక్కిన చోట్లనుండి సమాధాన మేమియు రాలేదు నాగభట 

'జేశ్రనిసంబేశము విని ధర్మపాలుండు. స్వబేశమునకు తిరిగి పోవ్రటకు 
సంకల్పించినాండు* కాని సామంతు 'లెవ్వరును దానికి సమ్మతింప లేదు, 



లా 

సు త్వా శందుని గృహ త్య ము, 

చ| కాయుధుని క న్యాకుభసింపహాసన మెక్కి-రచు టకు ధర్భపొల 

'జేన్చండు (బహ్మ్మ్పయత్నము చేయుచున్న సమయమున గాడదేశము 
నిమ్మకు సీరుపోసినట్లు శాంతముగా ఉన్న ది. వెశాఖమాసణు బశేం 
చమండలమున ఎండలు జాలా ఎక్కువ తీయమావిండి చెట్లన్ని యు 
పండ్లబరువున నేలకు (వాలివోయినవ్, పగలు రెండుజాముల వేళ కావ 
చ్చినది. వీథులందు వీప్రపురుగైన తిరుగుట లేదు. నాలుగు దిక్కులా 
బొంయ్యి మనుచున్నవి. పశులుక్రూడ ఇెట్లపెని గూళలో ఆకులచా 
టున మెడ వాలవెచుకొని దాగుకొన్నవ, 

గంగాతీరమందలి ఒక య్మగహోరముక యువకుం. డొకండు వెదు 
రువంకెన చేతబట్టుకొని ఇంటి ముంగిటికి వచ్చినాండు. అది పూరిల్లు. 
వానినాలుగువె పుల మట్టిగోడ ఉన్నది. పేడపూతలవలన ఆగోడ నును 
పుదేరి ఉన్నది. ఆయింటిపెరటిలోను, ముంగిటను పూలచె ట్లున్నవి. 
ఆపూలతోటచ్చ్యుు వెదురుకంచె ఉన్నది. ఆ వెలుగుపిక్క-నే వరుసగా 
కొబ్బరి చెట్లు, తాటిచె సున్న వి. 

జయువకు(డు దబ్బ పండుచాయ శరీరమువాండు, అతనివయస్సు 
సుమారు పాతిశేం డ్గుండవచ్చును. మెడలోని యజ్ఞోపవీతమును బట్టి 
అతండు జాలిక్రి బ్రాహ్మణు డోనట్లు తోచుచున్నది. 

అతండు వీథి వాకిటికి నచ్చి నిలువంబడినాండు. ఇంతలో ఇంటి 
లోపలినుండి ఎవరో 4 పగలు శెండుజూముల మిడి యెండలో నిక్క్_డీ 
కీపియాణము ? * అని వీలచినారు. 

వ్ర 



1 ధర్మపాలుండు 

యువకులప చిరాకుపడుచు మరల ఇంటిగోనికి వచ్చి పక 

గదిగుమ్మముదగ్టర సిలువంబడి 4 ఎందుకు పిలచినావు 0 * అని అడిగి 

Pd 

నెెయడు. 

ఇంతలో అతని వెనుక వెపునుండి అడుగులచప్పుడు నినవచ్చి 

నడి. వెంటనే పనుకకు తిరిగి చూచినాండు. ఆ పక్క-గదినుండి ఇయు 

వదేండ్రయీడుగల సుందరి ఒకతె వచ్చి ఆతసిముందు నిలువంబడినదిః 

ఆమె 'పెదవిచిన్సరులపె పారాడుచున్నవి మందహాసశేఖలు. 

లేయెకుపుకనుగోనలనుండి సాగుచున్నవి నిశితకటాత్తములం, సంపం 

గిశేకులవంటి వేళ్ళతో పెటచెరంసఅంచును మెలిబట్టుదు ఆమె 

ఓ ఇంత ఎండలో ఇప్పుడు (పయాణ మెక్క-డీకి *” అని మల్లగా 

అన్నది. 

ఆమెను చూడగానే యువకునివదనము పీసన్నమైనది. ఎ_క_ 

డిచిరా కక్కడనే చెల్తా చెద రపోయినది. ముఖమున చిరునవ్వు పెంగ 

లించినది. ఆమెవంక ఆొప్పవాల్బ్చక చూచుచు ఎందుకు వీలచినావు?” 

అని అడీగినాం డతండుం 

“ నిప్పులు చెరుగుచున్న ఈమిడియండలో వంశెనతీసుకొని 
ఎక్కడికి వెళుచున్నారు మరు € ” 

నీకోసమే” 

4 నాకోసమా? 

( అనను. వకో సము” 

4 నే నేమ కాయనా ? పండుసా? వంశెన లీసుకొని సా 

కోస మెందుకు 9” 

4. అమలా! నీవు నిజముగా =” 

4 అగ్బా! చమత్కారము కట్టిపెట్టి కొంచెము సేపు ఎక్కడికి 



వెళ్లుచున్నారో దయచేసి చెప్పండి. మామిడిచెస్టై పంజినదా £ ”' 
4 నామాట పూరి కానీయ వేమి 1 నీను నిజముగా పాల 

పొంగువంటి యావనముతో పట్టపగటి ఆకాశలక్షివలె వెలిగిపోన 

చున్నావు, ” 

4 అదుగో మరల అసందర్భపుమాట! -వేళళోళమునరకు వేళా 

పాళో లేదా? మాశేమైన పీచ్చిపట్టినదా ? ఏదికాని'వేళ నిప్పులు 
తూర్చారబోయుచున్న -ఈమిడి యెండలో మామిడి చె్చై పండిన దని 

(ప్రయాణ మెనారా em 

4 మాడు, కో నేటిగ్యుమిది వెనమామిడి చెట్టున రెండుపంన్లు 

పరువునకు వచ్చినవి. క్రిందపడినచో పాడై పోవును. స 

4 పాడై పోనీయండి. ఇప్పుకు మోన వెళ్లుటకు సిలువేదు. ” 

యువతి యువకునిచేయి పట్టుకొని క్రూర్చుండంబెట్టినది. చేతి 

లోని వంశెనను అవతల పార వేసి యునకుండు మాట్టాడక కూర్చు 

న్నా(డు. ఒకరి నొకరు చూచుకోొనుచు వా రుభయు లట్ల కూర్చు 

న్నారు. ఎవ్వరును మాట్లాడ లేదు. కొంచెముసేపటిలో సిగ్గున ఆయు 

వతి చెంపలు కుపెక్కి-నవి, (తపాముగ్ధమైన ముఖము ఓరగా ఎకి, 

క్రీగంట వాడిచూపులు పరపుచు * ఆలాగున శెప్పవేయకుండ ఏమిటి 

చూడడము ? ” అని కనుబొమ్మలు చిగించిన దామెః 

66 నిన్ను 1 

“అబ్బా ! బాలు లెండి! పొండి!” 

౪ వెళ్ళుచున్నవానినే నీవ ప్య్ఫుకొని కూస్పండయొట్టినావుం 

6 అబ్బా! ఏమి చముత్కా-రమండి మా గిప్పుడు 'వెస్టుటకు 

ఏలులేదు. ఇక్కడనే నాపిక్క-నే కూర్చుండిపోవ లెను, స్ట 

(అయితే కన్నులు మూసుకొని కగూప్పండనా ? [| 



ల ధర్మ వాలుండ్డు 

. ఇంతసేపు కెప్పనేయకుండ చూచినను తనివి దీరలేదా ౪” 

6 తీరునా మరి చెప్పు?” 

( అయితే మాడండి. మనససుతీర చూడండి. ఎంతసేపు రెప్ప 
వేయకుండ చూడవలెనని యున్నదో అంతసేపు చూడండి. ” 

ఆయువతి మేలిమునుంగు తీసివేసి ముఖము వంచుకొని కూర్చు 

న్నది. దప్పీగొన్న చాతకమువ లె ఆయునకుం డమృతము కురియుచున్న 

ఆమెముఖ సౌందర్యమును నిర్నిమేషన్మేతములతో |కోలసాగి నాండు 
వెచ్చ వెచ్చని పడుచుప్రాయపుకోరిక లాసౌందర్య సీమను, (మ తొం 

డవమాడసౌగినపి. ఆద్భస్తీకి రెప్పపాటు లేకు. ఆతృప్ల కంతు లేదు. 

ఆమెమురపునకు పాటులేను. ఆయా'వేగపు పొంగులకు విసుగు వేస 

టలు తేన. వ మాయావనము ! స్వర్ణ పక్షములతో సౌందర్య సీమను 
యథేచ్చావిహారము చేయుచున్నది. ఆహా ! దినసౌధపు రెండవమ్నెు 

చె నిలువంబడి పారంజూచుచున్న ఆతపలక్ష్మి. పెకల్పుకొని పొరలి 

వచ్చుచున్న “సిలయీకు. పూలతోటలో శేష తమందలి పవనసౌార 

భోచ్చా పసము.తరుగువిరుగులు చేని అనురాగజీవితములో 'ేలిపోవని 

సుఖస్వప్నము. చూచినకొలంది పెరిగిపోవ్రచున్న ఒకమహాకాంక్షం 

ఆయువకు( డింకను చూమచునే యున్నాండు కొంచెముసేప 

టిలో ఆయువతి శెంబెదవులపె చిరునవ్వు నెన్నెలతీగలు పొకినవి, చెం 

పల పైన, చెక్కులపెన్న కెంపు తళుశెక్సినది®. ముఖమండలమంతయు 

ఉదయచందబింబ మైపోయినది. ఇక మనను పట్టలేక పాలనీటిగులావీ ' 

పూవుచలించునట్లు ముఖము చిస్లించుచు * ఏమిటది! పొండి ? “అని 

కొంచెము ఇసరుకొన్నది. 
(4 అయితే వెళెదను. ” అని ముఖముపై ముఖమాని అన్నా. 

జాయువకుండుః 



త్రే  తీయఖండము జరా 

* వద్దు” అని ఆకనిరెండుచేతులు తనమెడచుట్టు "వేసుకొని, 

ఆకనివక్షమున తలనాన్సి తేలగన్నులతోే. ముఖముశేసి చూచు. 

అన దామెః 

అసలు సే,గతి యేమిటిి అమలా?” అని ఆమెముంగురులణు 

దువ్వుచు అడిగి నాడత(డు. 

66 మాయన్న గారింటికి 'వె? వచ్చినాను.” 

(6 సనృీవళో! అది! చూచుటకు వెన్చినాజా g 

“ అనను. మాయన గారు నేడే ఊరినుండి వచ్చినారు. శ్ 

4 మంచిడి, అందరు కులాసాగా ఉన్నారా €)” 

“ఆం ఉన్నారు.” 

“ అయితే సే, నే నిశ వెళ్ళనా? ఒకఅరగడియసేపు నన్ను 

విడిచిపెట్టు. అప్పుడే గాడ్చుసాగినది. ఏమ్మాత్రము గాలిదెబ్బ తగిః 

నను క కిపండ్లు |కిందరాలిపడి పాడె పోవును, ’ 

“పరే మీరు దయచేసి మామిడి చెట్టుదస్తరి కే వెళ్ళండి. న్ 

పడగ విప్పుకాచుబామువలె గుభాలున లేచి నిలువణబడీః 

చామె, ఆయువకుండు నవ్వుచు ఆముచేయి పట్టుకొని వరల కూర్చు. 

డంబ్యెె * కోపము నచ్చినడా *” అని అడిగినాయు. 

“ నాశళోపముబజోలి మో కెందుకు? నాకు కోపము. వర 

మోకు పోన్రన దేమి ? కోపమువచ్చినను ఒకే రాకున్నను ఒక కే 

ఎశ్నైనను నేను మోళు మామిడి చెట్టుపాటి నలుక అనాను 

“కోపపడకు. అయితే నేను వెళ్ళను. ” 

“ చేదు. వెళ్ళండి. మామనసు కోనేటిగట్టాపె కుడి తపహాతసహా 

లాడిపోవుచున్నది. నిక శ్లైనుమాతము ఇచ్చట పట్టుకొని యుంచిన 

నాకు లాభ మేమిటి 3 | 



షి ధర్మపాలుండు 

“అమలా ! ఇంతకోప హౌందుకు ? అసలుమాట చెప్పకుండ 

కన్ను చాధవెట్టుచున్నావు : 

“ ఒకమాట... 

“అదే నేను గూడ అడుగుచున్నాను. వమి మాట?) 

“కశోపపడరు గదా!” 

“నీమీద కోపపడగలశక్కి ఉన్నదా నాకు ?' 

శ్ అబ్బా | వాలులెండి మామాటలు ! ఒక మాట.” 

చెప్పు! ఏమి నూట?” 

. చేసెద ననిన చెప్పెదను. ” 

(నాకు సాధ్య మైన 

నేను చెవ్పనండి మిరు కోచేటికి వెళ్ళండి, చేను చెప్పను, * 

సె చేసెదను. చెప్పు 3 

. చేసెదరా 9 వేసెదరా €* 

(ఇదుగో ఇప్పుడు చెప్పినాను గదూ 1)” 

( అది కాదు. మున్నూటికి చెప్పవలెను. క్ట 

చేసెదను. చేసెదను, చేసెదను సేనా?” 

( నామోొడ జ్య పెట్టుకొని చెప్పవలెను, క్ట 

బు పెట్టుకొ నెదను.. కాని సిమిదమ్శ తము  పెగ్టుకొన 

"లీకు. అమలా 1!) 

. అలువేసళే. నామాట చెల్పించెదరా ££’ 

 తప్పకి [|] 

(మా అన గారింటికి వెళ్ళినా నండి! ” 

“సేం తరువాత €)” 

; ఆయన మావదినకోసము బంగాుగాజులజత తెచ్చినాండు / 



తృతీయఖండము కవ 

(అం అయితే ? ' 

(ఎంత బాగున్న వండి అవి!’ 

( సచే తరువాత? '” 

8 వంక నేను వెప్పనండీ, * 

యునకుం కొక 'వేడిన్టిటార్పు విడిచినా(డు. తరువాత “ అమ 

లా! మోఆన్న దిషజమువంటిపండితుండు. దేశమున మంచి'పేరుకీర్తులు 

కలవాండు., ? అన్నాండు 

“అయితే నామొగుడు వ్వమూస్ట(డా an 

(అబ్బా! మూష్ట్రండు కాడు, నామాట కొసవరకు నిను, 

అక్ర 

౯ మరల * కానీ ౯ యేమిటి? తర్కమున మారు చాలణద్గండు 

లంట |! మానాన్నగారు నాతో చెప్పి నారు వరః]? 

(“అమలా ! ఆసంగతి ఎవ ెకుంగుదురు ? నిన్ను మోచినతరు 

వాత నేను నాచదువంతయు మరచిపోయినాను. గాతమాయ మడు 

గంటినప, కాణాదము గంగగలసినద. అసలు నేను వదోకొంత చదు 

వుకొన్నమాట వాస్తవము. ఇష్టముండి [పయత్నము చేసిన యెడల 

వదో రెండుడబ్బు లుసంపాదించ (గలను. కోని) 

[ అబ్బా ! మరల * కాని” వమిటి? 

కాని నీవు నాకు పూలసంశెలవు. నీకు నేను బొత్తుగా కట్టు 

బడి వోయినాను. ఈసంకెల విడసించుకొన లేను, విడిపీంచుకొనుట 

నా కష్టము లేదుకూడ, శ్ర 

[మో రిప్పు డొట్టుపెట్టుకున్నారు గదా ! బంగారుగాజులు 

తెచ్చి పెట్టరా వురి?” 

(ఒట్టుపెట్టుకొ న్నాండీదర్శిదుండు, ఆమాటకూడని జ మే, కోని...) 



భరో ధర సా లుంజు 

“అదుగో మరల గీ శాని*?) 

“ససే నీవు కనుపెట్టుకొని ఉండు, నే నిప్పుడే వచ్చెదను 
ఆయువకు(డు వెదురువంకెన తీసుకొని ఇల్లు బయలుజేరినొం 

డు. జంగారుగాజులు తప్పక వచ్చునని అమల రెక్షింపుసంతేవముతో 

ఇల్లు చక్క బెట్టుకొనసాగినది, సర్వ్యానందభట్టావారి ఏథిని బడి 
తోటకు "వై నాయడు. 

సర్యానందభట్లాచార్యుల వారు న్యాయశ్ళొస్ర్రమం దండెవేసీన 
పండితుడు. వేదము చదువుకొనుట కాత డగహోరము వచ్చి నాయడు. 

ఛభుశాంతస్యాధ్యాయి అయినతరువాత తిరిగి స్యగామము వెళ్త లేదు. 
అయ గవారములోని ఒకభట్టావారి అస ర్యానందుని చూచి బుద్ధికుశ 
లతలు గల సడ్గోతికుండైన మంచిపండితు డని అతనికి తనకూతురు 

నిచ్చి సెండ్లిచేసి ఆయ గహోరములోనే ఒకమూల కాపురము వెట్టింఛి 
సాడు. పదుబన్యారాజైన జయనర్ధనుందు సర్వానందుని పాండిత్య ప 

కర్ణ చూచి కొంతభఘామి మాన్య మిప్పించినాండు. ఆమాగ్యమునలన 
వచ్చు రాంబడిత తిండికి బ్బకు లోటు బేకుండ అతండు కాలశ్నే పము 

చేయుచున్నాడు. పైగా డబ్బునంపాదనశె తిరుగు టాతని కష్టము 
"లేదు ఒక రిదగ్గరికి పోయి 4 దేహి ” అని చేయి జాపుట గౌరవము 
నకు లోటని తలంచుపండితు. డతండు. అప్పుకోసము పొరుగింటికి 
'వెళ్ళుటకుకాక అతనికెంతో అభిమానము. ఉన్నదానితో కలియూ 
గంజి యో (తాగ అభిజాత్యమునకు లోటు రాకుండ రోజులు వెళ్లం 

బుచ్చుచున్న ఆత. డిప్పుడు చిక్కు-నం బడిపోయినాండు. 

అమల మంచి తెలివిగలయిల్లాలు, ఎంతమంచి బల్లా లెనను నగ 
లమోదిఆసేక్షను చంపుకొన లేదు. తనవదిన బంగారుగాజులు పెట్టు 
కొను టామె చూచినది, అగాజు లామ్ కామెవెనిమిటి తెచ్చిప్ట 
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'సాండు, తనపెనిమిటి తనకు మాత్ర మెందుకు తేచ్చి పెట్టం డని ఆమ్ 

అనుకొన్నది. డబ్బువిషయమైన తికమక లాడువారి “కేమి తెలియును? 

తన పెనిమిటి గొప్పపండితుండు, ఆమాట తనతండిగారే చెప్పినారు, 

తనయన్నగారు తనవెనిమిటికన్న ఏమంత గొప్పవాండు ! అటువం 

టప్పుడు గాజులజత చేయించ లేకపోవునా ? వెనినిటి'పి శున్నగారవ 

పిశ్వాసములవ్యు నే ఆమె కీకోరిక ప్రునది. కాసె సర్యానందునివిజు 

యమున ఆచిన్న కోరికకూడ తలకుమోరినదే. 

సర్యానందుండు మె మెల్లగా నడచి కోశేటిదరికి వె నడు. 

చెట్టునుండి పండినమామిడిపంగ్లు కోనుకొనుచున్నా(డు. తిరుగ ఇంటి 

మొగము చెట్టినాయు, భార్యకు మాటయిచ్చిన సంగతి అతనిమససును 

బాధించుచునే యున్నది, అతనికి భార్య పె విపరీతానురాగము. ఒక 

నిముసమెనను అవెవిరహము సెవలేడు. వమి చేయుటకు తోచక 
అతనిమనను కణోలపడిహోవుచున్నది. ఈయాలోచనలో మునిగి 

అత(డు ఇంటిమార్షము తప్పీపోయి, ఆయూరిపొలి మేర నున్న పెద్ద 

రహదారికి వోవుదారినిబడి పోయినాండు. 

ఆరోజుననే వదోపెన్వ్యము వచ్చి ఆయగహారపుపాలి మేర 

మకాము చేసినది. గంగాతీరమందలిమామిడితోపులో జేరాలు చేసి 

నారు, ఆదే రాల పక్కనే ఒక పనస చ్యెనీడను కూర్చుండి కొందరు 

నికులు సరససభాపము లాడుకొనుచున్నారు. వదో మాటసందర్భ 

మున వారందరు గొల్లున నవ్వి నారు.అనవ్వువలన ఆడారినేవచ్చుచున్న 

సర్యానందునికి జ్ఞానము వచ్చినది. ఆలోచనలో మునిగిపోయి దారి 

తప్పివచ్చి నా నని ఆత డప్పుడు తెలినికాన్నాండు, ఆచే రాలును, ఆనె 

నికులను చూచినతోడనే ఆతని కెక్కడ లేనికుతూహలము పుకినది. 
ర 



క ధర్మకీపా లును 

నెంటనే 'వారిదీగ్షరికి వచ్చి (మో రెక్కడికి వెష్ఫచున్నారు *' అని 

అడిగి నాంగుం 

( క న్యాకం్ణామునకు. " 

ఆమాట విన్నళేడనే అతనికి వెనుకటిగాధ అంతయు బాప 

కము వచ్చినది. అన్నమాట నిలుపుకొనుటేకే గాజేశ్వరుండు కన్యా 

కుబ్బముసై దంజి పోయినా. ఆవిషయమునుు తనవిషయమును 

తలంచుకొనుచు అత(శు మెల్ల గాలంటికి మర్చి నాడు. 

సాయం కాలము శావచ్చినది. అమలదేవి వంటయింటిలో వంట 

(పయత్నము చేయు దున్నది. సర్యానందుండు గడపలో కాలుపెట్టిన 

తోడనే (అమలా ?” అని శీకచేసినాండు. 

. ఇదుగో వంటయింటిలో ! ? అని అమల మారుపలికినది. 
(ఒకవమూ రిటురా £ ’ 

అమల లేచి వంటయింటితలుపూ దగ్గరసా వేసి నడనలోనికి 

వచ్చినది. 'పెనిమిటిని మాడయగానే ఆమెముఖము కలక లలాడి పోయి 

నది. నవ్వుచు ఆమె 6 ఎందుకు ? ” అని అడిగినది. 

* ఈవేళ సీ నామాట దక్కి-౦చవ లెను, ” 

“ఏమి మాట? 

(ఇదుగో మూడు. నీను కంకణములసంగతి మరచిపో. నేను 

ఛేదవాడను, మనసంసారముసంగతి నీ వెరుంగనిది కాదు. ఇప్పుడు 

నగ చేయించవలె నన్న నేను మరొకయూరికి వెళ్ళక తప్పదు. నిన్ను 

వదలిపెట్టి చేను గడపదాటి కాలుపెట్టలేను. వజాలు ముత్యాలు 

మాణిక్యాలు అలంకరించుకొన్నను ఇప్పటికన్న ఎక్కవగా నేను ని 

న్నాదరించ లేను నగలు పెస్టుకొనకపోయినను నీవ్రు నాకంటికి రంభ 

వలె కనబ చున్నావు. కాంబట్రి నకు పెట్టిన ఒట్టు తీసి వేయవలెను. 
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ఇదుగో మూడు. నీకోసము చా నపండినమామిడిపంగ్లను తెచ్చి 

నాను. ” 

ఆమాట వినంగానే అమలదేవి నన్వుమొగము దిన్న పోయినది. 

ఆమె మామిడిపండ్లు తీసుకొన్నమాట నిజమే. కాని వాటి నెక 

మూల విసరి పారవేసినది. పెనిమిటివమూట శేమియు మారు పలుక 

"లేదు. అంతకంతకు ఆమెముఖము తుమ్మలలో పన్లు గుంకిన సె ఖో 

యినది. గబగబ నడచి వంటయింటిలోనికి వెళ్ళి పోయినది. ఆమెనరుస 

చూచి సర్యానందు(డు నిర్విబ్ఞాం _డెనాండు వంటయింటిభలో ఆమె 

ఏమి చేయుచున్నది. * 

కొంచెముసే _పెనతిరువాత సరఠ్వానంద భట్టాచార్యులవారు 

( అమలా ?” అని వీలచినారు ఎవరుకు పలుకలేదు. మఠల పిలిచి 

నారు. లోపలినుండి జచాబు రాలేదు మెల్లమెల్లగా ఆయన గుమ్మ 

ము దిగి గంగా తీరముుదలి సె నికుల డే రాద గ్గరికి ప్రయాణ మాడు. 



౬౯ 

ఘూ రరులతో యుద్గము* 
జ ధి 

ా గర రాజుదగ్రరనుండి దూత రాయగానే ధర్శపాలదేవచక) 

వరి స్వచేశమువకు పోవుటకు బయలు'బేరినాండు. ఇష్టము లేకున్నను 

భీష్మ దేవవిశ్వానందులు చకవర్సివంట బయలుదేరక తప్పీనది కాదు. 

సేనను వెంటబెట్టుకొని మజిలీలు చేసుకొనుచు అతండు పితిస్టాన 

మునక రాసాగి నాడు. దారినడుము ఒక నాడు సాయరికాలము గం 

గాతీరమున మశామనము చేసినారు. 

నాలుగు వెపుల చిన్నచిన్న జేరాలు వేసినారు. వాదినశుమ 

చక్రవర్శికోసము పిత్యేకముగ బవాుసువర్షకలశశో భితమైన పటకుటీర 
మేర్పాశెనది, అది (గీష్మబుతువు, ఎండలు త్మీవముగ ఉన్నవి. సా 

యంకాల మైనను ఉక్క- తర్ష లేదు, అందుచే ధర్శ పాల దేవుండు గాలి 

కోసము శిబిరము వెలువటనే కూర్చుండి యున్నాండు* నాలుగువెపుల 

జేరాలలో సైనికులు నిప్పు రాజవేసి వంటచేసుకొనుచున్నారు. రెండు 

మెళ్ళ మేర వ్యాపించినఆస్క-ంధా వార మంతట పాగయు బయలుదేరినవి, 

గంగాతరంగముల పై సందెగాడ్బులవలన ఆపొాగలు తెరలుతెరలుగా 

గగనమున వ్యాపేంచుచున్నప్, 

ఇంతలో శిబిరము వెనుకవైపున గుణ్ణపుణెక్క-ల టక టకధ్యనులు 

వినవచ్చినవి. చూచుచుండంగనే శరవేగమున గుజ్జమును పరుగెత్హిం 

చీళొనుచు కొతు డొకంది శిబిరముదగ్ధరికి వచ్చి గుజ్రము దిగినా 

డు. వెంటనే ఆగుజ్రము [కింద విపుచుకొని పడిపోయి (పాణములు 

విడచినది. ఆశాతు దానివైపు చూశనన చూడకుండ వగర్చుకొనుచు 
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( మహారాజు ఎక్కడ *' అని అడిగినాడు. 

(నీ వెవరు ? ఎక్కడనుండి వచ్చునున్నాన్స 2 అనిజక నె నీకుం 

డతనిని అడిగినాడు, 

రు కన్యాకుబ్దమహారాజుదూ తను, కొంప మునిగిపోయి 

నది, త్వరగా నన్ను చకవర్శిదగ్వరికి తీసుకొనిపొండి ” అని ఆతురత 
తో కాతు చెప్పీ నా(డు. 

వెంటనే అతనిని వెంటందీసుకొని సెనికు+ డొకండు చకవరి 

శిబిరము-వెపు బయలుదేరినాండు, రెండడుగులు నడచినతరువాత ఆ 

కాతుశేసి చూచి * ఏమిటి సంగతి ? అని మెల్లగా _పైనికుండు (పస్తా 

వించినాండు. 

( చాలాదుర్యా ర్త! ఘూూరరులు మూడు వెపులనుండి కన్యా 

కుబరాజ్యపుసరిహద్దులను ఆక్ళమించినారు. మాసేన వెనుకకు పారి 

పోయి వచ్చుచున్నది. అందుకోసము మామహారాజు వ న్నిచటికి 

పంవినాంలడుం” 

చక్రవర్సిశిబిరముబెట కూర్చుండి భీష్మ దేవుండునో ప్రమథసిం 

హు(డును ముందుముందు జరుగంబోవు ఘూర్ణరయుద్ధ్గమునుగూర్చి సా 

ధక బాధకము లాలోచించుచున్నా రు. 

“ మనము వెంటనే మరల వెనుకకు మళక తప్ప సైన్య 

మంతయు మరల గాడదేశమునుండి Mess | 

కొలందికోసులదూరము నడచి వచ్చునప్పటికి సగ పడనశించి పోవును 

అసి భీష్మ దేవు. డన్నాయ (1 

“అయితే విజముగా మరల యుద్ధమారంభ మగునరటదురా?” 

(అను కేమి? ఆరంభ నుతీపును. అందు శేమ్మాతము సరి 

దేహము లేదు. మనము గౌడ చేశమున కాలు పెట్టకమునుపే ఘూర్డరు 



౭౦ ధర గ్రపాలుండు 

లు కన్యాకుద్ద మా కించి ముందుకు వచ్చుచున్నా రన్నకబురువచ్చి 

తీరును. చూడు 1 

౯ అయితే మరి ఇప్పు డీ ప్రయాణ మెందుకు €) 

(ఈమాట ఇప్పు డనుచున్నావు నివు ! నేను విశ్యానందు(డు 

ను ఇప్పట్ల పీయాణము పనికిరాదని ఎంతదూరము చెవినిల్దుకట్టుకొని 

పోరినను మా కప్పుడు మామాట నచ్చలేదు ససేమిరా (పయాణ 

ము పనికిరా దని నేను మరింతప్యుబట్టి భీషి శ్రంచుకొని కూర్చున్న యె 

డల సైన్యము తిరుగు బాటు చేయునేమోయసికూడ నాకు తోచినది. 

అడిగాక మ రొకసంగతి. ఎందుకులే ఇప్పుడు ! తకువాత చెప్పెదను. 

ఇంతేవరకు రణసింహునితొ ను చృకవర్శితోను జూదమాడు 

చున్న జయవర్ణమంకు భీష్మ దేవునిమాట విని భీమ్మ'దేవా! మీ శేమెన 

వీచ్చిపట్లినదా ? ఉన్న పాటున ఘూర్ణరులు వచ్చి చుట్టుముట్టినను చక 

వా గాడ దేశ్య్వపయాణము మానడు. పెండ్లి చేసుకొనకుండ యుద్ధము 

చేయు టిక చృక్ర్షవర్శితరము గాదు. మిరు వృద్దులు, పడుచువారి 

సంగతులు మీామనసునకు తట్టవు+' అన్నాడు. 

చకవర్శి సిగ్గుపడి ముఖము వంచుకొన్నాండు. భీవ్మ'చేవుండు 
చిరునన్వు నవ్వుచు + బ్రిదుగో పొామథసింపహో ! ఈబకేం| దమండలము 

నారు చెక్టఆకతాయలు. వారిమాయలు వారిమౌర్నాలు వారి శేగాని 

మ రెన్యరికి తెలియవు.” అన్నాండు,. య 

ఆవమాటరకు జయవర్ధనుండు కొం చెమైనసిగ్గుపడక మరల పమ 

థదేవ ! నామాట అబసన్ధము కాదు. క న్యాకుబ్దము (వ వేశించిన వెంట 

చే చకవర్తి నాల ఇంటికి తిరిగి పోవ్రనప్పుడు రాశ దేశమందలి 
వుణ్యవేతిములను కొన్నిటిని చూచి మరి పోవలెను.” అని అన్నాం 
డు. నేను దాని శే మన్నానో శైలిసినదా ౪ “మహారాణా! ఒక్క 
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గోకర్ణ తేత)మును దర్శించిన చాలును, తక్కినతీర్ణ వేతంము లన్నిటిని 
చూచినంతఫలము చేకూరును.” అని అన్నాను. కాని చకవర్సి ఆ 

మాటకు 'బమలు చెప్ప లేదు. దానినిబట్టి (సరే ఇం త్వరలో జీ 

చకవర్తి కద్దాంతమున మహాదేవి సామెత్యరింపం ఆకర నే నను 

కొన్నాను. ఏ మనెదను % అని అన్నాండుః 

ఆమాట ఆక్కడ లేనిసిగ్లు వచ్చి చక్రవర్తి ఇక అక్కడ ఉండ 

లేక శిబిరములోనికి పారిపోయినా(డు. ఆసమయముననే కన్యాకుబ్ద 

రాజదూత శిబిరముముంగరికి వచ్చి భీష్మ దేవున కభిశాదనము చేసి 

సాండు, దూతను చూడంగానే ఫవ్మబీవుం డ్యాతముతో “ఎవరు 

సీన్ర 2' అని అడిగినాడు 

“మహాోరాజ! నేను కన్యాకుబ్దరాజదూ తను. మహారాజూధి ' 

రాజ చకాయుధదేవమహారాజులంగారు నన్ను గొడ చకవ 6సాన్ని 

ధ్యమునకు పంవీనారు.  ఘూర్జరరాజుసెలన్రు పకారము ముందుగా 

యుద్ధవా ర్త వాటించకుండనే హళాతుగా మత్స్య; భోజ్కుమ్మ ద,కురు, 

యము యవన, గాంధార, జేర చేశములసామంతు లందరు క న్యాకు 

బ్లరాజ్యమును మ్రుడించినారు. యమునాతీరమున వందలళొలంగి 

చోట్ల ఘూర్ణరే స. వూసేనలను ఓడించినవి. వారిధాటి కాలేక 

మాసై న్యములన్ని యు వెనుకకు తగ్గుచున్నవి. దక్షిణమున, పడమట, 

సరిహొద్దులం దున్న సైన్య్వములను చేర్చుకొని నగరరక్షుణనే చకాయు 

ధబేవులవారు వచ్చినారు. వారు గాడచ కవ ర్రిసాన్నిధ్యమున సవినయ 

ముగ ఘూర్టరులు తొందరలో కన్యాకుబ్దము ముట్టడింళ(గలరు, 

మేము ముట్టడిలో చిక్కుపడివోంగలము, సెన్యముe తో వెంటనే మోకు 

వచ్చి హు ఏడకున్న-చో మా కిశ చేనుగతి లేదు. * అని మనవిచేయు 

మని చెప్పి న స్నిచటి! పంపినా?రు, ? 



లో 
సత ధర్శ పాలుండు 

ఈమాట విని ఛేష్మదేవుం డ్నాతముతో లేచి నిలువంబడినాం 

డు, అది చూచి సామంతరాజగణ మంతయు లేచి నిలువంబడినది* 

ఓ(ప్షమభథనింవుండు గబగబ శిబిర ద్యారముకడకు నె “ మహారాజ! 

త్వరగా బయటికి రండి !' అని కేశ వేసినా(దు. 

వెటనే ధర్భపాలుండు నీబిరమునుండి వెలుపలికి వచ్చినాండు, 

ఛీష్మ్మ బేవుయను, (పమధసింహుండును వఏకళకంళముతో “ మహారాజ! 

యుద్ధ మాఠంభ మైనది. చ కాయుధబేవుండు దూతను పంపినాండూి 

అని చెప్పి నారు. 

ఆమాట విన్నతోోడనే చక్రవర్తి వెలవెలపోయినా(డు. కొంచె 

ముసేపటి కాతండు మనసు కుదురుపరచుకొొని “మంచిది. తాతగారూ! 

మామాట తప్పిపోలేదు. గొడసేన, గొడసామంతులు స్వబేశమునకు 

చిరిగి పోవుట భగవంతున కిప్టము లేదు. ఆగడియ ఇంకను రాలేదు 

కాబోలు |! సచే “శచీ క వ్య్యాకుబ్బమునకు బయలుదేరవతెను. మోరం 

చరు ప్రయాణమునకు సర్దుకొనుండు.” అని అన్నాండు. 

“ మనము కన్యాకుబ్దమునకు బయలుదేరకముంబే కొన్నిమే 

'ర్పాటులు చేయవలెను. ఉద్దవఘోముం డిప్పుడు | వతిష్థానదుర్చమం 

దున్నా(డు. వెంటనే అతనికి ఈకబురు తెలియంబేయశ లెను. సాధ్య 

మైనంతత్వరగా కొత సె న్యములను పంపవలసిన దని మహాోకుమార 

వాక్చాలదేవునిదగ్వరికి దూతను పంపవలెను, ” అని భీష్మ దేవ్రండు 

చెప్పి నాండు 

కొళాంబిముదలుకొని స్థాణ్వశ్వరమువరకు సరిహద్దులం డెల్ల 

యుద్ధము జరుగునుగాన గొడసీనను విడందీసి దళము లేర్పరచుట 

భుంచిది. ” అని _పమథసింహు( డన్నా డు. 

: (పమథదేదా ! ఇప్పటికిని నీవు కుజ్ర వాడ వే. ఫఘూర్ఞరుల 
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రణనితి నీకు బొత్తుగా "తెలియదు, సరిహన్షుసీ కొఅం డెప డును ఘూ 

సరులు యుద్ధము చేయరు. సేవలన్నియు నడుమ sre చేరిన 

తెపవాత నిడుతలదండువ'లె ఘూర్డరు లొక్క-మాటుగా మనల చు. 

ముట్టుదురు. మనము వారివ్యూహమును చెదరంగొట్టలులిగిన యెడల 

దేశమునకు తిరిగిపోంగలము. లేకున్న గాడసైనికు. డొక్కండయకూడ 
ఇంటి మొగము మోడండు*) అస్నా (డు భీష్మడేశ్ర(డు. 

న ఖమ్మదెవా ! తీ8గి మన మాదూతను పంపీవేయనక్క-ర లే 

బా 9 అని చకవ ర్తి అడిగినాండు. 

“ పంపవలసిన అవసరము గేదు. పంపీనచో చారులమూల 

మున మనరాక ఘూస్హరులకు తెలిసిపోన్రును. ” 

“ మంచిది. ఈరోజున దూత వి శాంతితీసుకొనవచ్చును. మన 

త్ే కలసి న. అతండుకూడ కన్యాకుపుమునకు బయలు 

'బేరుకు £5 

శ జాము. పొద్దుపోయినతరు వాత చ్మకవర్తి శిబిరముముందు 

నిలువబడి జయవర్గను(డును కమలసింహుండును మారళ్తూాడుకొన్నారు. 

“ కమలనింహో ! మిశచెల్లెలికి కల్యాణపుగడియ ఇంకను రాలే 

దు. పెండ్లికోసము చక్రవర్తి నిజముగా చాల తహతనాలాడిపోవు 

చున్నాండు. కాని లాభ మేమిటి? మొగృముమోంద ఈవిషయమున 

భగవంతునకు తొందర యున్నట్లు కనబడదు. ఇంతకు మంచిరోజులు 

త్రేేసుకొనిరావలెను. అది మానవుని చేతిలో లేదు.” అని జయవర్థ 

నుం డన్నాండుం 

6 కల్యాణి దురదృష్టవంతురాలు, ఇంతకు భగ వళ్చంకల్ప మ 

కున్నప్పుడు మన మెవర మేమిచేయంగలము | చ్మకవ్షి ఏ శామెం 

అపరిమిత మెన మేను ఉన్నట్లు అతని హావు నే చెప్పక చెప్పుచున్న పి, 

10 



చి ధర్శపాలుండు 

కల్యాణశికకాడ చ్మకవ గిపె ఎక్కడలేని పవ అని ఉ్స్వ ఘోసుండు 

నాతో చెప్పీ నాడు. ” 

“చకివ ర్పిమనసంతయు గోకర్టముమోద నే ఉన్నదకుట కేమా 

(మును సండీవాము చేదు. నేరు గోక్యముసపే రెక్కగానే చకవర్షి 

ముఖము ఎన పో మినది, న్వ్ర డలేదా ?” 

“చూడ కేమి? చూచినాను " 

. ఇం కొకరహస్య మున్న). 

“ఏమి టది ?” 

ట్ట! 'వేమెన్టగుడ్డివాండవా యేమి ? క న్యాకుచు*త వచ్చిన 

ప్పుడు చకవర్సి జేరాలో ఉన్నాయ. అతడు వెలుజలిక రాలానే 

సామంతు లీకబులు చెప్పీ నాము. అప్పుడు సి వతనిముఖము కనుపెట్టి 

చూచినావా ?'” 

లేను చూడ లేదు.” 

( అప్పటి కప్పుడు శెక్క-లుకట్టుకొని గోకగ్గమున వాొలవల 

యునని చక వర్సియుబలాటము. ఈకబురువలన ఆతనికి ఆశాభం 

గము కలిగినది. ఎప్పు డెక్పుడని తొందరపకుచున్న వాని. క్రీయవాంత 
రమువలన (కొత్తయెడబాటు కలిగినది. ఆముఖము వెలవెల పోవుట 

కదియీ కారణము. విరహాలక్షణముబు మనకు తెలియదా యేమిటి * ” 

( అవును. సమావేశమునకు తొందరపడు చున్న వాసికి నూత 

చనిరహాము దుర్భర న) 



౧౦ 

నురికొంత కెలము.* 

చీకంటివడినను సరా సనందభ్య" తిరిగి ఇంటి? రాలేదు కవివరే 

కతల 'డెన్నండును బ్రబావిడచి ఇంతసేపు బయటికి సోయిడండ చేదా. 

ఎంతపని మునిగిపోయినను మాటిషూ టికి ఇ-4లో ని! వచ్చి భార్యను 

నూడరకుండ అత. డుండబేకు,  అంటువంటినాండు పొన్దుపోయినతగు: 

వాతక్రూూడ ఇ-టికి రాకపోవుట చూచి అమల శేక్క_డ కేనిభయనమను? 

పుట్టినది. మనను చెడరిసోయినది. వమిచేయుటకు తోచక ఆమె 

దీపము చేతంబుచ్చుకళొని అతనిని వెదకుట పిథిలోనికి బయంుబేరి 

నహ చీకటిలో ఒంటరిగా పెనిమిటి స్నేహితులఇంగ్రక న్నిటికి వో కను 

గొన్నది. కాని ఆతనిజాడ ఏమియు తెలియ లేకు. జాము రాతోనర 

కామె ఇల్లీల్లు తిరిగి చివరకు తనయన్న గారింటికి వచ్చినది. ఇబ్రంతశ్నా తి 

వేళ చీకటిలో అమల ఒక్క తెయే వాకిటిల్లోనికి వచ్చుట చూచి వది 

నగారు చాల కంగారుపడినది. ఈసంగలి తెలీని అ అమలదేవియన్నగాగు 

పండుకొనియున వాం డులికిపడి లేచి ఈవలికి వచ్చినాంకు. జరిగినసం 

గతి యావశు జెలసికొని ఇపగుపొరుగువారిని కేక వేసి విని ది స్వా 

నందు డేమెన కనబడినా డేమో అడిగి నాడు. పాన్షావాలినతరు 

వాత అత డెన్యరికి కాన్సించ లే దని తెలిసినది. వెంటనే ఇల్లు బయ 

లుదేరి అ ౫హోర మాచివగనుండి ఈచివరవరకు గాలించి వెదకినారుం 

"కాని ఆతనిఅయిబు దొరకలేదు. సాంతయింటతఎుపు గొ ము వేసి 

ఏజ్చుచు అమల పుట్టింటికి వచ్చినది. 

ఇఏ జరిగపోయినకొ న్నాళ్ళకు అవులదేవి యన్న గారికి శాజభాొ 



త ధర్శపాలుయ 

నిరుండి అహ్వానము నచ్చినది. వరాహ రాతభట్టాదార్యుల వారికి గౌడ 

నగరమునకు వెళ్ళకతేవ్పిన% కాదు. 
ధా గొ జి 0 ఆన వరాహ గాతభ్య్లో చార్యులవారిత [డయ విశ్వ రాతభ్యూ నా 

రులు: అతు న్యాయశా(స్ర్ర మందు చీరుమోసీనపండితుడు. దేశ 

ముల్లోని సంస్కా-గు లందరిలో అతనికి మంచిపే రున్నది. శొస్త్రపాత 

ము చెపు టాతనికి కొటినవిండి న్న్యాయవాదమునం దత(డు చెప్పీ 
పౌ ల ఫీ 

శది వేదము వాస్రృవాదమునం వీననిని 7 పఎనంగలపండితు. డాగొడ 

'దేశముమొష్వేముహోద లేనేలేడని చెప్పనలయుకు. _రాజాగానమం 

ద్యుడనలసిన దని గాడదేశమహామంతు)లవా చైనగర్ల దేవశర్శగా 

ఆయనను వాల బలనంత పె్టి నారు. కాని రాజధానియం దుండుట 

కాత డొప్పుకొన లేదు, అతనియనంతరము అతనికొడుకైన వరాహా 

'రాతభ్యకూడ తండియంతవా( శానాయడు.. ఇంట్నిెిన పెదవాం 

డిప్పుకు తానే కావున వరావహారాతభ్యు అప్పుడప్పుకు గొడనగరము 

నకు వెళ్ళవలసివ చ్చెడిది. కొడ్డిరోజులలోనే అతు మహామంతుల 

వారియిషులలో ముఖ్యు( శ్రైనాండు. 
ర్న Qa. 

గోపాలదేవునికాలముననే గాడడేశము స్మామాజ్య మైనది. అనే 

కరాజకీయపదవులు సృన్టిఅయినవి. ఉద్యోగు లెందరో కావలసివచ్చి 
వారు, అందువలన ఏదైన రాజోద్యోగము స్వీకరింపవలసిన దని గర్షదే 
వులవారు భట్టును బలవంత పెట్టినారు. చదువుసంధ్యలు లేనిఫురుపో 

త్తమశేర్శను మహాపురోహితపదవినుండి లీసివేసి భా న కాపదవి కట్టి 

'వ్యైెవలె నని మహామంతితలంపు. కాని ఈనియామకము మహాదేవి 
ఎలో గ జ ఆ ని ఖ్ 4 జ 'ఇప్పడెవ్ కమూాత్రమును సమ్మతి లేము, పూర్వ మొకప్పుడు ముందుగా 

శుభవార వచి ఇెవ్వీనకారణమ పురుపో గమక ర్న కామమే ఆప 

దని ఇప్పించినని, ఇప్పు డతనిని ఓజంవేయట కసేపీ కే ది ఆమె 
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పు బని, అందుచే మహామంత్ర తనయభిపా్రయము . మార్చూకొ 

న్నాండ, ఇంతలో మహాక్షపటలిళోదో్యోగము ఖా ?వచ్చినఏ8ి. నెంటనే 

మహామంతి భ్లకును వీలటువనంపి ఆపదవియం దెతసిని నియోగించి 

సాడు. మపామంతుూలవారిబలవంతమున రాజోద్యోగి కాంగానే 

భా సకుటుంబముగ రాజధానికి వచ్చి కాపురము వెట్రనాండుం చదు 

న్రకొన్నవాయు, కష్టపడి పనిచేయంగలవాండు, మంచిబ్యుకుశ లతలు 

కలవాడు కాంబ్యి భట్టు కొలందికాలములో నే (ప్రఖ్యాతి సంపాదించి 

౫ డరాజ్యప్ము ప ధానోద్యోగులలో ఒకలా నాండు కొన్నాళ్ళకు మహో 

మంతులవారు వ్యమాననుండలధ ర్మాధికారిగా భిక్టును ని యోగించి 

నారు. అతండు రాఢ దేశమునకు వచ్చి డెక్కారీనగరమున నీవాస 

మున్నా(ను. వేరుదారి లేకి పోవుటచే అమలదేవికూడ అన్నగారితో 
పొట్టు అక్కడికే వచ్చినది. 

కన్యాక్కుమునుండి చ్మృకవకి విజయయాతొసంగతి తెలియ 

గానే గ'డనగరముకుండి కాశ సైన్యము కన్యాధథుబ్దమునకు బయలు 

దేరినడి ఆసమయమఃన రాశ దేశముకుండికూడ చాలావై నృతులు 

'న్ఫెనవ్, వారందరిత కూ+డవరావా రాతభ్యు తన ₹౫ా వమరడినివయము 

కనుగొనవలనినదని చెప్పినా. కాని “అందువలనగూడ లాభము 

లేకపోయినది. అత డెక్క_డనున సంగతి ఎవరికిని తెలియఖు. 

కొనా కు మరల ఘూ్యరులు క స్యాక్కుము న్మాక్షమించు. 

చున్నారు కాబట్ట సాద్యిమైనంతత్వరలో (కొత్త సెన్ఫములను కూడ? 

గొ పంపవలసిన దని చకవర్సివన్షనుండి మరొకకబురు. వచ్చినగం 

వెటనే లక్షసైన్యముణ్ో మసాకుమారవా క్పాల దేన్చండు కన్యా 
మునకు బయలు దేరుట స్థిరపడినది. ఈసంగతి విని వరాహరాతభట్టు 

మ” దశ్ మున స ర్యానిదునియను స_ థ'నమున నై మహాకువూరుని 
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బబవంతపెగ్టీవలసిన దని మహామం తికి (ప్రార్థన పూర్వక ముగ జాబు 

(_శౌనీనా(డు, అస్సే తప్పక అనుసంధించెద నని వాక్సాల'దేవ్రుడు 

మహామం లీక వాగ్దానము చేసినాడు. వగ్దాకాలము వెళ్ళంగానే సిన 

ముతోకూడ వాక్సాలదేవు(డు క న్యాక్కుమునకు బయలు'దేరినా(డు. 

ఒక నాటిసాయంకాలమున డెక్కా-రీనగరమందలి ఒకభవనము 

ముంగిట కూర్చుండి మలిన వేష ధారిణ మెనయువతి ఒకతె సాయంతన 

దేవపూజ వత్పీపత్సీ సర్షుకొనుచున్నది. ఆయింటి అరుగుమోద నే 
మరొికపడుచుము త్తెదువ చంటిపీల్ల నెతుకొని కూర్చున్నది. ఆమె 

ఆయువతిశేసి చూచి ఉవదినా! వ్రింతమందినెాకరులు చాకరులు 

ఉండగా మరు (శేమపడు బందుకు చెప్పండి. ఈకొంచెముపని 

వాళతో చెప్పిన వాళ్లు చేయగా ? ” అన్నది. 
“ఏమి చేయను ? ఏదో పనిబెట్టుకొన్న గాని (పొద్దుబోదు. 

మన్ను దిన్నపామువలె పనిపాటు లేకుండ కూర్చున్న యెడల బెంగచేత 

ఉన్నమతికొంచెము పోవును ఆపని ఈపని ముందుబెట్టుకొని రోజు 

లెట్లో వెళ్ళంబుచ్చుచున్నాను. ” అని అమలదేవి (పమిదలో నూనె 

పోయుచు అన్నది, 

వదినా! ఎప్పుకును అదేపనిగ బెంగప్ట్రైకొని మనసు 

వాడు చేసుకో నకండి. అత. న ఒక ప్పుడు ఇంటికి రాక మానండు, 

అతనిమన సెప్పుడు పూమిోద నే. .రాక ఎక్కడికి పోగలండు $ ఊరక 

బెంగ వ్య్టెకొని కూగ్చున్న లాభ మేమిటి చెప్పండి” అని అన్న భార్య 

అన్నది 

“ఏమి రావడము నామొగము! అదుగో ఇదగో అని ఇళ్చటి 

కప్పుజే ఆయన ఇంటిపట్టువదలి ఏడాది కావచ్చినది. నక్ను మాడ 

కుండ ఒగ్కగడియసేపుకూడ ఉంకంబ్బు లేక పోయెడి వా రాయన. ఆదే 
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వుండు లేనప్పుకు నాకు పిపంచ మేమిటి వల్ల కాడు ! నే నేదో పని 

మోద ఎక్క_డిెన వెళ్లి ఒక్కలరగడియసేపు కనబడకపోతే ఆయ 

నకు లోకమే చీకశైైపోయీది. (పొద్దస్తమానముకూడ ఆయన పొణా 
లన్ని నామాదనేం అటువంటి ఆయన ఇన్నాళ్ళవరకు నన్నుభూడ 

కుండ ఉండగలరా £ ఆయన మరి ఉన్నాండో లేదో! ఉండడమే 

కనుక సిజమెతే తిరిగిరారా మరి? ఏమి వదినా? వడి లేకపోయిన 

చివరకు నాకు కబురైన పంపరా ౪ చూకు వదినా! నన్ను విడచి 

వెట్టి ఉండవలసి వచ్చునని చివరకు పారుగూరికి వెళ్ళుటకుకూడ ఆయన 

ఇష్టపడెడివారు కారు, నాకోసమే ఆయన కాగుడిసి స్వర్షమైపోయి 

నది, అయ్యా ! నానెతిన రాయిబడ ! నామొగము మండ ! ఎంతపొ 

వీసిచాన నైపోయినా నమ్మా ! వదినా ! ఎప్పటిశెన నానేఖ బైట 

బకునా? నేను కనంబడకున్న ఆయన కొక్క_గడియ తోచదు. అటు 
వంటప్పుడు నన్ను చూడకుండ ఇన్నా ళ్ళుండంగలరా వదినా? శ 

ఆయన లేరు. కాని పోని మాటలు చెప్పీ మోరు నా కన్నీళ్లు తుడు 

చుచున్నారు నిజముగానే ఆయన ఉన్న యెడల, అమలా అని వీుువ 

కుండ ఒక్క_క్షుణ మాగ లేనివారు. ఇన్నాళ్ళవరకు ఇంటికి రాకుండ 

ఉండునా ౪?” 

అమల ఇక మాటాడలేక పోయినది. ఆమేకన్నులనుండి ఎడతె 

రవీ లేకుండ చాప్పములు కురిసినవి, అడి చూచి ఆమెవదినకూడ గరప 

సీకు (గుక్కు_కొనుచు అరుగుదిగివచ్చి తనవైటచెరంగుతో వదినగారి 

కన్నులు తుడుచుచు (ఛీ! వదినా! ఏమిపని ఇది అసలుసంజ వేళ? 

ఏడువకు ! నీవు కంటంగడివ్యైనయొడల ఆయన కళుభముకూడ. అవ 
సరము న బ్య మగనా బ్బువిడిది వొారుగువోట ఎన్నాాళ్లిన ఉండవలసి 

Gan 
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వచ్చును. ఉద్యోగము సద్య్యోగము చజీసుకొనవలసినముగవారు మన 

లాగున ఎప్పుడును ల్లు కనుపెస్టుకొని యుందురా చెప్పు! ఏదో 

నాళ్టుసుడబ్బులు సంపాదించుకొని వచ్చుటకు ఆయన ేశాంతరము 

"వె నాయ, నేడు గాకసోయిన "రేపెన తప్పక వచ్చితీరును. ఆఅంకు 

కోసము ఏడ్చిచు బెంగషెట్టుకొని కూప్పుండిన లాభమేమిటి? ” అని 
ఓ డార్చిన పి. 

వనానగారిమాటతో అమలకు వెనుకజరిగినగాధ అంతయు 

జ్ఞాపకము నచ్చినది. ఇంక అమెకు దుఃఖ మాగ లేదు. కన్నీరు వరద 

గట్టు న్షైడ్పుచు ఆపె నెక్కి. వెక్కి. వదినా! నాచేతులార నాకొం 

పకు నేనే ముప్పు తెచ్చుకొన్నాను. ఇష్టముండి అయన 'దేశాంతరము 
పోలేదు. ఆయన ల్లల్లు విడచి పరదేశాలపా లగుటకు నాపాపిషిఘటమే 

శరణము. ” అన్నది. 

అమల దుఃఖము మరవీంచుటకు ఆమే ఎంతో | పయత్నించినది. 

[ప్రసంగ్ము మాళ్చినచో మనసు కొంచెము కుదుటంబకునని తలంచి 

ఆను “వినా! అందులో నీత ప్పేమున్నది ౪” అనీ అడిగినది. 

అడ్డుపెట్టినకొలంది మై కుబికి వచ్చుట దుఃఖమునకు లక్షణము. 
నిజముగా ఓజార్పు దుఃఖము నెర్కు-వచేయును గాని తగించ లేదు. 

వదినెగారి [పన్నకు విపరీతఫలము వచ్చినది. అపశ్నలోో వెనుకటిసం 

గతు లన్నియు మనసునతోచి అమల శేక్క_డలేనిదుఃఖము పొంగి 

పొరలి వచ్చినది. ఆమె తలంచుకొనితలంచుకొని ఏడ్చుచు 4 ఆయన 

తనంతట తాను ఇంటిపట్టు వదలిపో లేదు. నేను చెప్పలేను వదినా? 

నాభూలమున నే ఇంతకొంప మునింగినదిః నాదేన్ర(డు నాకు గాకుండ 

పోబయినాయయనే నాయనమనసు తెలిసికొన లేక పోయినాను.అత్యా! 
- ఆ ప లో హారీ = a గ్ తో రన. ఆట ఖీ న లో ఇం ళ్ నాతలపు. పగుల! నావెళుల'ర క కోరి నాజిశ్చది సింహాసనము 
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నుండి లాగి పారవేసినాను. నా కింక పుట్టగతు లున్నబా? అయ్యా! 

ఆపాపానికి ఇప్పుడు (పాయశ్చిత్త మనుభవించుచున్నాను, నాకర్మమే 

నన్ను కట్రకుడుపుచున్నది. అయ్యో !" ఎంతపాపము పండినదమ్మాూ | 

వఏనా! మరల నాదేవు(డు నాకొంటం బడునా? నాయింటదీషము 

"వెలుగునా * నానుదుట (వొద్దుపొడుచు నా 4 అయ్యో కర్చవమా! నా 

కాయదృష్న మే ఉన్నయెడల ఇంతపుటిమునుక ఎందుకుదాపురించును? 

వడ్చినడ్స్చి నారొమ్ము గరిశలుపడుచున్న ది. నాకాంత్ష గడ్డలుకాను !, 

ఆమాయడారికో£3 మూలాన సీతకువచ్చినన్ని కష్టాలు వచ్చినవమ్నూ! 
వా ష్ష్ 

వదినా! ఈపావిసిఘటము బిన్షలుకా దేమి? నాకు చావుశా దేమి? 

అయ్యూ ! పచ్చణోరణము పటాలున తేంచినాను. వదినా! నాయగ 

చాకు ఎప్పుడు తీకిపోవునమ్మా ? నాశాజు వచ్చి ఎప్పటికైన నోళార 
(అమలా !' అని నన్ను పీలుచునా ? నాకోసము ఇఇటినలుమూలల 

వదకునా ?” అని గోఅ శెతినది. 

ఆమెదుఃఖము చూచి వదినెగారుకూడ కంట నీరుపెట్టుకొన 

మొదలుపెట్టిశది. వా రిరువురు ఇట్లు దుఃఖంచుచుండంగా చంటిపీల్ల 

అక్క-డిపూజా నామిని నల్నువెళఖులకు విరంజిమ్మి వేసినది. అఆచంటిబిగ్ల 

చేయుచున్న పనిని వారిరున్సనుకూూడ ఎరు-గ నే ఎరుగరు. 

(వొద్ముకుంకినది, ఇంటింట దీపములు పెట్టనారు. కో వెలలలో 

శంఖభుంటాధ్యనులు మో9గినవి. ఆచప్పుడువలన మరల వారిరువురికి 

జ్ఞానము కలిగినది. పెటచెరంగతో. కన్నులు తుడుచుకొని అమల 
మరల ఫూజాసామ్మగిని సిద్దముచేసుకొనసా'గినది. చంటివిక్ల నెతుకొని 

నది నిగాపు ఇంటిలోనికి ఫపోవ్చ్రట్నేె లేచిన. ఇంతలో ఎవరో వాకిట 

వివి వినాాదు. ఆపిబుపు నిని అమల కంగారుపడుచు ముసుగుసక్ ని 
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లోపలికి వెళ్తుటకు 'వేచినడ ఇంతలో వెనుకనుండి + అవులా 1) అసి 

ఎవరో విలచినాపు. 

(ఎవరు అన్నయ్యా ోసివేనా ?” అని అవల ఒక 'న్మి్యర్పు 

ఏడచినది. 

( అవును. అని వరాహరాతభట్టాచార్యుల వారు అన్నారు. 

నీగొంతు ఆనచాలుపట్ట లేకపోయి నాము, చెడ్డకం గారుపుట్టినదిం 

ఈవేళ ఇంతపొద్దుపోయిన జప్తు a 

 గాడనగరమునుండి ఒక దుర్వార వచ్చినది. అందువలన 

మనసు చబాగులేక పని పూర్కిచేనుకొని వచ్చునప్పటికి ఈవేళ, 

అయినది.’ 

“ఏమి కబురు? ఆయనసంగతి కాదుగదా €” 

( కాదు అమలా! ఆసంగతి కాదు. (కొత్తసిన్యము లక్క-డికి 

చేరకమునుసే మహారాజూధిరాజధర గ్రపాలదేవుండు ఘూర్జరుల చేత కీడి 

సోయినాండు, ఘూూర్జరులు మరల సమస్తక న్యాకుబ్బ రాజ్యమును అక) 

మించుకొ న్నాగు” 

(అయ్యో ' అని అమల ఒక పెద్దనిట్టూర్పు విడచినదిః 



చతుర నఖండము. 

౧ 

ఆఅహారాగ్యేహణము* 

సైన్ఫముణతోయహాడ. ధర్శపొల దేవుడు కన్యాకుబ్బమువై పునకూ 
మరలినాండు., రెండునూండురోజు లగునప్పటికి చారిలోనే వారికి 
ఘూర్జతులరణనీతి బాగుగా 'తెలినివచ్చినది.ముందునకుపోయినకో లి 
జనళూన్య మెన దేశము, కాలిపోయిననగరములును, గామములును, 

ఏనుగులు గుక్తాలు తొక్కి పొడు చేసిన మైగుపాలాలు తప్ప వారి 

కేమియు కానవచ్చుటలేదు. రోజురోజునకు సైనికులకు, బరువులు 
మోయుజంతున్రలకు తిండి దొరకుట కస్టమైహోనుచున్నది. “ఈయిబ్బ ౦ది 

కనుపెట్టి భీష్న దేవ్రండు కాలా వివారించినాండు, అయినను గాడసేన 
ఎట్లో మెస్ఫ్సి మెల్లగా ముందుకు పోసాగినడి. జయవర్ధనుండు, వివు౯ 

నంది కమలనింహుడు మొద-లెన నాయకులందరును ప్రతిదినము 
పోన్షుటచే గుజ్రపుదండును వెంటందీసుకొని చ్చు'పట్ల దూరగాామ 

ములకు తినుబండారములు సంవాదించుట్నకె వెళ్ళుచున్నా రు. 

ఉన్న ట్లుండి ఘూర్జరులగుజ్ణపుదండు గాామముల పెం. బడి 
అమాయకు (లైన పజలను హత్య చేయుచున్నది. పన్లెటూశ్లను, పట్ట 

ణఇములను కూడ కాల్చి వేయు చున్నడి. తిను బండారము లేమెనజూ గత 

వెట్టుకొన్నచో సెనికులు వాటిని దుమ్ములో పారంబోయుచున్నారు. 

అందువలన గౌడ'సైనికులకు ఆహారపదార్గను 'లేవియు దొరకుట లేద 
వదోవి ఢముగ కస్టపడి పదార్థము శేమైన సంపాదించుకొన్నను నడ 



లల ధర ్రపాలుండు 

చార౭ిలో గోగ్షలవ లె కూర సైనికులు వచ్చి వడి వాటి తన్నుళొసి 

పోవుచున్నారు. నెడసే re లొక్క-క్క-మారు కూడా 

తెచ్చుకొన్న ఆహారపధార్థములను విడ చిపెో అత్నరక్షణ్నకే షస. 

వలసివచ్చు దున్నది, కీమముగా గడ సెన్యములోని అశ్వ సైనికులు 

తగ్గిపోవుచున్నారు. గు క పుదండు లేకున్న చో ఘూరగ్గరులతో యుద్ద 

మున కసే వీలు వేదు. ఇ్షాయుగ్గములకు 'కాల్చ్బల మెంత పా. 

లాభము లేము కొన్ని వట. జగ పూటే తిండి లీని కొన్ని రోజులు 

స్ట పాసములు వేసి, ఎట్లో వావ చెం పులమోద గరు అలు కన్యా 

కులము చేరినాయ. అతండు నెన్యములోో నగరమున |పవేశించుట 

స్రలిసియ ఘూన్టర సే న చూచిచూడన గ్లూరకున్నది ముందుముందు 

స్రబ్బంది రావచ్చునని తలంచి భీష్టదెవుడుమ్మాతము గంగాతీరమం దే 

నోర మేర్చాటు చేయుటకు ప్యయత్నించినాండు, కాని లక్షలకొలంది 

మఘూర్షర_సెనికు లొక్క-మాటుగా చుక కొని అతనిని, అతసిసిన్నము 

ను చెల్లాచెదరు చేసివైచినారు. చినరకు తవ్న? సరినచ్చి అతండుకూడ 

నగరములోనికే పోయినా(డు. అతండు నగరములో పి వేశించినతస్న 

ఇమే ఘూర్షరులు క న్యాక్క్రమును నాలుగునె పుల ముట్రడించినారు. 

నగరములోనికి రాంగానే ఖీ దేవుడు ముందుసంగతినిగూర్చి 

ఆలోచింపసాగి నాయడు. గొడనగరమునుండి వచ్చుచున్న కొత్త సెన్యము 

బాలబూరములో ఉన్నది. వందకో”నుల ఈలోపల తమకు సాయ 

పడుసైన్య మేదియు లేదు. నగరములో, తొొగుటకు నిరుతప్ప,ఆహోర 

సదాగ్ధము లేవియు చాలినన్ని లేవు, ఈస్టితిలో యుద్దము చేసినయె 

డల జప తప్పదు. సామంతు see టు ఫీమ్మదేవు! వ్ష్క 

'యములను వెల్లడించి చివరకు :ః త్ను తయు. ౫ నవాయడు యుద్దము 

సకు నక. జ వేయదు కాసి వృథాగా సైన్యము ఏ ఎష్టమ్మె క్ నుట 



చతుర్ధ ఖండము ౮ 

నా కిన్లములేదు. నగరములో లెక్క. లేనంతమందిజను లున్నారు. వేన 

వేలుని నికు లున్నారు. ఇప్పు డున్నఆహోర పదాగ్గములు వీరందరి కెన్ని 

రోజులు వచ్చును 9౨ అని అడిగి నాయడు. 

“ ఒక నెలరోజులు రావచ్చును.” అని చ| కాయుధథుకు బనులుూ 

చెప్పి నాదు. 

66 తగువాతడారి 9” 

. అపజయమో మృత్యువో ర) 

6 మరణించుటకు యోకు. పైనవాం డప్పుడును కట్నిదూ సి 

విలువంబకును, కాని పరాజయముమా[ తము అవమానకరఠముూ. తిండి 

తిప్పలు లేకుండ ముట్టడిలో జనులు చాలాకాలము ఉండ లేదుఅప్వ్పుడు 

లోపల వెలుపటకూడ యుగ్ధ మారంభమగును. అందుచే సావధాన 

ముగ యోచింపవలఅను, ” 

(అయితే ఇపుడు మనకు మార్ష మేమిటి?” అని చకనర్తి 

అడిగి నామ, 

క న్యాకుభ్టమునుండి వెనుకకు తిరి సోవ్రటయీ నామ్య్రనకు 

నాకు మంచిదిగా శోచుచున్నది. (కొత సై నము రాంగానే మధ్య 
"దేశమును ఆకమించుటకు ఆ్టేరోజు లక్క ర లేదు, కాని చేణిణ్లో ఉన్న 

దుగ్గమురు ఊరక విడిచిపెట్టుట చాలా కష్టము ” అని భీవ్బు దేవు 

డన్నా:డుం 

( భష్టుదేవ ! నాచేతులార నేను క న్యాకుబమును నూటాడ 

కుండ శ తువ్రులపాలు చేయలేను. యుగ్దముచేసి చచ్చిపోయతను. 

నేను పోయినమా. తాన గొడదేశమున శేలోటును రాదు, కాని వెను 

దిరిగి పోయినచో అపితిష్ట తప్పక వచ్చును. | బతికియున్నంతవరకు 
భఘూర్గరులు దానిని దెప్పిపొ ౫ చుచుందురు. ? అన్నాండు చక్యనర్షి 



ల్౬ ధర ్రపాలుండు 

, వెనుకకు నెగ్గినంతమాతౌన ఓడిపోయినట్లు కాదు మహో 

రాజా!’ 

(అవి కాదు భీవ్మటేవా ! నగరములో వేగ వేలు గోడసైనికు 

లున్నారు. వారిలో చచ్చుటకు సంసిష్టు _లెనవారెల్లరు నాతో ఉండ 

వచ్చును. మిగిలినవారిని వెంటబెట్టుకొని మరు మరల (పుతిస్థానము 

నకు తిరిగిపొండు. అగ్నానచో ఆహారపదార్థములతొ'గూడ కక 

సేనను వెంటబెట్టుకొని వచ్చి మూరు మాకు సహాయపడవచ్చును. 

అంతవరక మే మెట్లో తంటాలుపజెదము, ” 

(మహారాజ! నేను వృద్ధుండను. ముట్టడిలో మిమ్ము వదలిపెట్టి 
చే నొక్కండను వెనుకకు పోగలనా ? ఇదేనా గాడచకవర్శి న్యాయ 

విచారణ * ’ 

(అద్ధి కాదుభీష దేవా! ఇది యేనా మొదటియుద్ధయా త అందు చే 

నేను ప్రాణము లున్నంతవరకు పోరాడక వెనుకకు తిరిగిపో లేను. ” 

(మీ మ్లూము్రడిలో దిగవిడచి నే నే మొగముపెట్టుళొని గాడ 

దేశమునకు వోగలను ?” 

సీనానాయకులు, సామంతులు మొదలై నవా రందరును అ 

డనే కూడియున్నాగు. భీష్మదేనునికి జకవర్నికి జరుగుచున్న సంభావ 

ఇను వారు మహోసకి, వినుచున్నారు. ఆసమయమున జయవర్ధనుండు 

"లేచి 4 అయిళలే ఎవ్వరుకు -వెకుకకు తిరిగిపో నక్కరలేదు * అని 

అన్నాండు. 

ఉన్నది. జయవ్యానా! ముట్టడిలో చిక్కు వడి పోయిన చో 

రోజుగోజునకు సైన్యము శ్షీణించిపోవ్రను. కోత్త సైన్యము వచ్చి చేర 

వలెను తినుబండారములు సంపొదించుకొనవ లెను, అధమము విని 

కోసమెనకు మనము వెనుకకు వె్లక తప్పదు. లేకున్న చో మ్వూడీలో 



చతుగ్గఖండము రాశీ 

చిక్కు-కోని సొవవలనీనదే. * అని థఠణసీంహుండు చేప్పీ నాండుం 

((పస్తుతమా దుగ్గములో ఉన్నగుజ్జపుదళ మెంత ?” అని భీవ్య 
'దేవ్చం డడిగి నాండు. 

. పాతిక వేలకు తకుఒవ నుండదు !” అని విమలనంది బదులు 

చెప్పి నాయడు. 

 పదునేదు'వేలగుణ్ణపుదళమును వెంట దీసుకొని ఉన్న పాటొన 

పతిషైనమునకు ఎవరు సోంగలరు 1” అని భీష్మ దేవు డడిగినాండు 

6, అందరును. ” అన్నాండు విమలనంది. 

 వేళాకోళమాడుచున్నావా? నందీపుత)!” అని భీష్మ దేవుండు 

క న్నెజ్రంజేసినాండు. 

(స్వామి ! తమతో "వేశాకోళ మాడంగలసావాస మ్రున్నదా 
నాకు ? నేను |పతిషానమునకు కాదు పదునై దువేలసై న్యముతో భిల్ల 
మూాలానగరముపైం బడుటశే పోగలను., చచ్చు పతిషానము లెన్టా ? 

జమా ? ’ 

& ముట్టడిసమయమున గుజ్జపుదళముతో (పయోజనము లేదు. 

_సిన్యమును బయటికి పంపకున్న గుజ్తములకుకూడ మేత పెట్టవలసి 

వచ్చును. శ అన్నాండు భవ్మ దేవుండు. 

(దానికో విఛారపడవలసిన అవసరము లేడు. కాని పిస్తు 

తము పది వేలగుజ్ఞపుదళముతో ఘూర్జరులస్క-౦ధాపోరమును చెదర 

గొట్టుటకు ఎవ్వరు పోంగలరు ? త్వరగా చెప్పవలెను, ” అని చ్మకవర్సి 

మరల సామంతులను పృశ్నించినా(డు. 

“నేను” అన్నాండు జయవర్గను(డు. 

“నను వెళ్ళగలను, ”' అన్నాండు కమలసింసళలుండుం 

కూ చైదువేలసైన్య మిచ్చిన చాలును, వెల్త నిముసములో 



లర ధర Poa డు 

ఫఘూస్టనులశి వరమును కుక్క-లు దిన్నవిస్తరి చేసివచ్చెదను,” అని విమల 

న్లుది లేచిసా(డు. 

“ ఒక్క-పానుంతుండు వెళ్లిన ఇబాలును. * అని భీహ్మ'దేవ్రుంన 

'చెప్పీ నాదు. 

“ విమలనందీ ! సీవ్ర వెళ్ళుటకు ఏలులేదు. ” అని చక్కవ రి 

అనా (డు. 

“ మహారాజ 1! నే నేమి సాపము చేసుకొన్నాను? 

“అది కాదు నిమలా ! నీవ్రు చేయవలసినపని వేరే ఉన్నది. 

క్ట ఆ జయవర్గనుయ కమలసింహుండు. కలసి వెళ్ళవచ్చును. 

మహారాజ ! తమసెల వేమిట ?” అని భీష్మ దేవుం డడిగి నాండు, 

కన జయవర్ధనుంయ వెళ్ళవచ్చును. | 

“అయితే మహారాజ! నేనో వూరి?” అని కవములసింసుం 

డెన్నా6ండు, 

“ మోరు నాకు పిచ్చి ఎత్సించుచున్నారు. మూడు, కమల 

సింహా ! నీవు నాతో ఉండి యుద్ధమునకు రావలెను. ” 

“ మోావెంట రావలెనా €* 

6 అన్రను. ” 

యుద్ధ మెక్క-డ ? ఇప్పుడు మహారాజా 1 

6 ఆసంగతి తరువాత చెప్పెదను. జయవర్ధనా 1! నీవు "రేపు 

పాద్దుటనే బయలు 'దేరవ లెను. యుద్ధము చేయకుండ ఘూర్టరస్క-ం 

ఛావారమును చీల్చుకొని ముందునకు వెళ్ళిపోవ లెను, నవాయువేగ 

మున పీతిస్థానమునకు పోవలెను. కొత్త సైన్యమునుకూర్చుకొని తీసు 

కొసిరావ లెను, అశ్వ సై న్యమునువూత)ము వంటందీసుకొని పృతిస్థాన 

మా-నగ్తమును పిడి దిపెట్రన లెను. ఈపనలు ఎఎళతతొుదరగా జరిగిన 



చతుష్గుఖండము ట్ర్ 

అంతేమంచిది. లక్ష'కాల్బిలమును, ఏజడి వేలగుణ్జపుసిన్న్వమును పఎపడల 

సిన దని పుయాగనుండి గాడనగరమునకు కబురు పంపవలెను నీన్చ్రం 

తెలిసినదా * 

* చిత్తము. మీయాజ్ఞ శిరసోవహీరిచెదను. " 
(మహారాజ! మిగిలిన గుణ్ణపుడళమో ?' అని భీమ్మేనుః 

డడిగి నాండు, 

4 తాతగారూ ! రేపు చేమూహాడ యుద్ధమునకు 'వెల్లెదన్, ” 

+ మోరు యుద్ధమున కా a 

( అవును. కమలసీంవపొుండు, విములవంది, నేను, కలసి తక్కిన 

౫ుజ్ఞ్ణపుదళముతోో ఆవారపదారగ్గములకోనను పడమటికి వెళ్లెడము. ” 

+ పడమటికా 9)” 

( అవును. జయవర్ధనుండు తూర్పునకు వెళ్లును. - మేము హక 

మటికి నెళేదము. ” 

( మహారాజ! మేముకూడ వచ్చెదము 1) అని రణసింహాూండు, 

పీమభసింహు(డు, వీరజేనుయడు మొద_లెన సేనా నాయకు లంద రొక్క- 

పెట్టున లేచి నిలువంబడినారు. 

* మోరు భీష్మ బేవునికి పార్శషరక్షుకులై ఉండవలెను. సక 

తోదూరము పోము. ఒకటిరెండురోజులలో నే మరల తిరిగి వత్తుము.' 
మరునాటి వొద్ధుటనే కణ్యాకుబ్టపు తూర్పునగరివాకిటనుండి 

పాఠాతుగా పడివేలగుజ్దపుదళము దుగ్షము విడిచిపెట్టి బయలుదేరి 

ఘూర్జరశీబిరమ్నుపై పడినది. ఘూర్జరులు యుద్ధమునకు సర్లుకొనులో 

పలనే స్క-౦థావారమును చెల్లాచెదరు చేసివెచి ఆనె న్యము తూర్పు 

గా పారిపోయిగది. నాలుగైదు కోసులవరకు ఘూర్జరులు వారిని 

తరిమి నారు. జయవర్థనుని తరుముకొనుచు ఘూర్డర పనలు బయలు 

12 



గాం ధర్మ్శపాలుండు 

దేరిన వెంటనే నగరిపశ్చివుద్యారమునుండి పదునైదువేలసై న్యముతో 
ధర బాబులకు జయలువెడలినాండుం ఘూర్హరు ల్మాసెన్యమును ఆక 

మించినారు కాసి పెద్దగాలిదెబ్బకు మబ్బులు చెదరిపోయినట్లు ఎక్క_డి 

నా రక్కడ నాలుగునైపులకు చెల్లాశెద శరెపోయినారు. చూచు 

చుండణగానే పది వేల్వె న్యముకూడ గుజ్రపుడెక్కలతాకున శేగిన సెం 

థూళిమబ్బులో అదృశ్య మెపోయినదిం 



జ 

ఆద్నష్ట్రచక ము తిరిగిపోయినడి. 

రాతి శెండవజాము కావచ్చినది. వారణానీనగరపునీథు లన్ని 
యు చీక(టి కొట్టాడుచున్నవి. దుకాణములందలిదీపము లన్నియు 

ఆరిపోయినవి. ఏథులలో జనసమ్ముర్థ మేమాతమును లేదు. ఆసను 

యమున ఒక మేడదస్తర చీకటిచాటున ఎవరికొరకో ఎదుగుచూచుచు 

ఒక బాద్ధసన్యాసి దాగుకొన్నాండుః అతం డాచీకటిలో మాటిమాటికి 

వీధికేసి తొంగితొంగి మూచుచున్నా(డు. 

రెండవజామున తోరణములందు మోగుమంగ ళ వాద్భాములు 

ఆగిపోయినవి. వారణాసీననరమందలి అెక్క-లేనిదేవాలయములలో 

రాతిపూజాసమయమున మోిగుశంఖఘుంటా నాదములుగు ౩ తగ్దిసో 
యినవి. ఎక్క-డను చీమచిటుకుమనుసడికూడ లేదు. అవుహో*సపుగ వము 

చీకటిలో మునిగి నిశ్ళబ్దముగ ఉన్నది. 

ఆసవుయమున రాతికూర్పుగల రాజూ ని. పునువ్వునికాలి ఏ 

ప్పుడు వినవచ్చివది. అది విని ఆసన్యాసి క EHS" 

న్నాండు, 

కొంచెము సేపటిలో అశ్రు) ధారి మెన్యూ LEE TS 

దగరికి వచ్చినిలువంబడినాండు. అప్పుడు ఆసన్యూసి గుమ్మము కుల 

నుండియే “ఎవరు నీవు?” అని అడిగినా, 

* నేను భిల్లమాలనుండి వచ్చినఅతిధిని, * అని అయోయు.ు 

బదులు చెప్పీ నాడ. 

“ఆనవాలు? 



గ్ర భర్శపాలు(డః 
UU 

( అర్య సంఘము సెలవుప్రుకారము నాదగ్దరికి 60 ధర్శచ| క్షు 7 

పంపినారు. ” 

' అది మాదగ్గర ఉన్నదా ఇప్పుడు ? 

( ఆం, థన్నది. : 

(వది? భూపెదరా ?'” 

పెంబట్టచాటుననుండి గుండిని ధాతుఖండమును బెటికి తీసి 

సన్యాసి కిచ్చి నాం డాయోధు(డు. వెంటనే సన్యాసి 4 లోపలికి దయ 

ఫేయండి ! ” అని అన్నా(డు. 

యోధుడు మేడలోనికి వచ్చినాయ. నలువైపుల కటికచీ 

కటి. చారి తెన్ను కనంబశుట లేదు. యోధుండు కొంచెము తడబా 

టుపడుచు 4 ఏమార్థమున రాను?” అని అడిగినాండుం ఆపశ్నకు 

బదులు చెప్పకుండ సన్యాసి అతనిచేయి వట్టుకొని ముందుకు తీసుకొ 

నిపోసాగినాయు. చీకటి కొల్లాడుచున్నకొన్నిగథులు చాటి వారుభ 

యులు మేడనకుమకు వచ్చినారు. 

ఆమేడ పడిపోవుటకు సిద్ధముగా ఉన్నది. వైయంతస్థున కొంత 

ఛాగము పడిపోయినదికూడ. చానిముంగిట లతలు పొదలు పెరిగినో 

యిసవి. మేడ 'పెద్దదైనను మకస్యు లున్నజాడ ఏమియు కానవచ్చుట 
లేదు నా రుభయులు ఒకగదలోనికి వై నారు. ఆగదినిండ చీకటి 

కొట్లాడుచుస్నది. ఆచీకటిలోనే సన్యాసి ఆగదిలోని మెప్లవరుస దిగ 

నేలమాళిగ ప వేశించినాండు. అలవాటు లేక పోవుటవలన యోధుం 

డుమాత ము గబగబ ఆమెష్టు దిగ లేకపోయినాండు, ఆసారంగపుడారి 

నిబడి కొంచెము సేపు నడచునప్పటికి మగొక మెట్లనరుస తేగిలినది. ఆమె 

ట్రమాదుగా చారుభయులు వె శెక్కి-పోసాగినారు. సన్యాసి ముందుగా 
ల క చభలోప! 

వెళ్ళి పె మ్య్రుమోద ని బునంబడి త ఎపు త్య నాండు, త ఎటపులోపలి 



నుండి 

చతుర్గఖండబు గార 

ఎవరో 4 ఎవకు మిరు ?** అని అడిగినారు, 

: నేను బుద్ధమ్మితుండను, | 

(మో రోక్క_ రే వచ్చినాశరా an 

( భిల్లమాలనుండి వచ్చినఅతిధి నాతోక్రూడ వచ్చి నాండు. ॥ 

( అనవాలు చబూపించినాండా €)” 

(ఆం చమూవీించినాండు. ” 

తలుపు తీసినారు. సన్యాసియు, యోధుండును ఆగుమ్మము 

చాటి మరల ఒకచీకటిగ దలో (పవేశించినారు. ఆశకారుచీకటి చూచి 

కొంచము కంగారుపడి ఆయోథు(డు కత్తి సప్రకొన్నాండు అది 

చూచి ఆగుమ్మమున కాపలాణిన్న సన్యాసి మరల 4 ఎవ్టరు మూరు? " 
అని అడిగినాడు. 

( నేను భిల్లమాలనుండి వచ్చినలఅతిధిని.] 

* ఎవరితో పనియుండి వచ్చినారు ? ” 

' ఉత్త రాపథమందలి ఆర్యసంభుమును దర్శించుటకు వచ్చి 

నాను 

“మో రేజాగివారు €” 

( ఘూర్లర| పతీహారులము. 
బె 

(6 ఏముతము *ి 

. నేను బౌద్ధుండను. పుగుషాంతరములకుండి | త్రిగత్సములకు 
అర్పించుచున్నాను. శే 

॥ ఆర్భ్యసంఘముతో మో శేమిపని ?” 

పరమేశ్వర, పరమమా హెశ్వర, పరమభట్లారక మహోరా 
A) 

జాధిరాజ ఘూగ? సర నాగభటదేవమహారాజులంగారి శెలన్రగష్షకొ 

రము ఆర్యసంఘముసస్ని థికి నేను దూతగా వచ్చినాను. ” 



గారి ధక j= 

నిదర్శనము గాని, [పమాణము గాని కావలెను. ” 

6 ఉన్నది,” 

6 ఏమిటి ? 

6 పరమేశ్వర, పరమసౌగత మహామండ లేశ్వర, ఘూర్జరమహో 

మంతిరాజ వాహుకధవళ దేవ చాళుక్యులవారి ముద) వేసిన జూబుం” 

“ చూపవలెను. ” 

వెంటనే వెలుంగు వచ్చినది. ముందు కన్నుల కద్దుకొని జాబు 

ను, తరువాత సన్యాసి కిచ్చినాండు యోధుడు. ఆసన్యాసి కాలిగు 

డలు కట్టుకొన్నా(డు. తల, గశ్గము, సోసములు నున్నగా తోరము 

జచేయించినా(డు. అతనికుడి చేతిలో జపమాల ఉన్నడి. లేఖ చూచు 

కొని + మంచిది నాతోకూడ రావచ్చును. ? అన్నాం డతండు. 

వారుముగ్గురు అఆగది దాటి మరొక గదిగుమ్ముముదగ్గరికి వచ్చి 

నారు. ఆగగితలుపు వేసియున్నది. రెండవసన్యాసి తలుపు కొట్టినాం 

డు, లోపలినుండి + ఎవరు మోరు ?ి అని ఎవరో అడిగినారు. 

6 భితుజన దాసు. భికుబుద్ధమిత), ఘూర్జ శేశ్వర ప్రతినిధి నా 

యకరుదేేణు(డు. ' అని రెండవసన్యాసి బదులు చెప్పి నాడు. 

( ఇంతర్మాతి వేళ ఘూర్థర రాజ పతినిధి వయుళ్లిశ్యముతో 

ఇక్క-డికి వచ్చినాడు €)” 

' ఉన్న రాపథమందలి ఆర్యసంఘమును దర్శించుటకు. ” 
. నిదర్శనముగాని ప)మాణముగాని ఉన్నదా ?' 

+ ఆం ఉన్నది.” 

(తలుపు తెరచినాకు, రుద్రణుండు ఈవలికి వచ్చి నాగు. 

మరల తలుపు మూసుకొనిపోయినది. ఆగుమ్ముముప్ళక్క-నే ఒక బౌద్ద 

భికున్రు నిఎవంబడి యుశ్నాండు, అతండు రు బేణుని తీసుకొని గది 
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నడుమకు వెళ్ళినాడు, వెంటనే ఆగదిలో నాలుపవెపులు_ నాలుగు 

కాగడాలు వెలిగినవి. రాతితో కట్రినయరుగుముందు రుద్రేణుండు నీలు ' 

వంబడినాండు, ఆయరుగుమోదనే తిరత్నములును, వాని వెనుక నెపున 

దర్భాసనములమోద నుగ్గురువృద్ధ భితమువులును, వారివెనుక్ మరి పదు 

నుకండుగురు భితుకులును కూర్చున్నారు. థిముజనదాసు అరుగు 

ముందరికి వచ్చి + రుద్చేణనాయకా ! మూరు సద్దర్ములా రి అని 

అడిగినాడు, 

( అవును. నేను చాద్ధుండను. ) 

' (త్రిరత్నములమె మోకు నమ్మక మున్నదా ?' 
వెంటనే రుద్చేణుడు తోరత్నములకు మువూ గరు (ప్రణామము 

పేసీనాడు. 

“ మిరు (తిరత్నములు స్ప అంచి (ప్రమాణము చేయవలను 

( ఏమని ప్రమాణము లలి 

. ఇప్పు డిక్కడ మోరు విన్నది కాని, కన్నది కాని మరెవరి 

తోను చెప్పనని .” 

(నేను రాజ పతినిధిగా వచ్చినాను. ఇక్కడకు వచ్చినకార్య 

మేమైనదో మవోరాజూధిరాజునకు నివేదింపనక్క-ర లేదా మరి ? ” 

( ఘూర రేశ్యరునకు, వాహుకధవళ దేవునకు తప్ప మూడవనా 

నితో చెప్పనని శపథముచేయుండు. ” అని వేదికపై కరార్చునవృద్ధభి 
తుకులలో ఒకరన్నారు. అతండు సంఘనాయకుండు బుద్ధభ్మదుడు. 

అప్పుడు రు బేణుండు తి;రత్నములను ముట్టి ముమ్మారు గప 

థము చేసిసా(డు. వెంటనే బుద్ధభదు)(డు 6 ఘూర్ద రేశ్వరుండు మి 

మ్మేయున్దేశ్యముతో మాకడకు పంపీనాండుం 9)” అని అడిగినాండుం 

పరమేశ్వర, పరమనూ హేశ్వర, పరమభట్టారక, పరవ్మివై 
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పన, మహో రాజాధి రాజనాగభ టబేవులవారు ఆర్య సంఘముత్ 'సంఛి 

చేసుకొనుటకు నన్ను పంపినారు. పరమసౌగతమహోామండ లేశ్వర 

బాహుక ధవళ దేఛ్రలవారిపరామర్శవలన ఘూూర్డ రేశ్వమండు బౌద్ధసంఘ 

ముఫై విద్వేషమును మానుకొన్నారు. జౌాద్ధసంఘముతొ సంధి జరి 
శివ యెడల గాడయుద్ధము ముగియుననియు, తమపియమితు. డైన 

కన్యాకు బ్రైశ్వరుండు మరల సింహాసన మెక్కు.ననియు మహారాజూధిరా 

జఘూర్ద రేశ్వరుని నమ్మకము, : 

ఆర్య సంఘ మూంనకు గాడయుద్ధమునకు సంబంధ మేమున్నది?” 

. పరమసౌగతు లైెననంఘ నాయకులు నన్ను మన్నించవ'లెను. 

నేను దూతను మాతమే. ఆర్యసంభఘము సాయము చేయకుండ 

సామ్మూన్యు డైనగా జేశ్వరుండు మధ్య దేశము నాక్ళమించ లేడని 

'చూమహారాజుగారినమ్మకము. ? 

(ఏవిధముగా సంధి చేసుకొనవలెనని ఘూర్భ్య శేశ్వరునిత 

లంపు ?” 

( సంధిఒడంబడిక జరిగినవెంటనే ఘూర్జర రాష్ట్రామున ఆర్యసం 

ఘమువారు నష్టపడినపంపత్పియావత్రు తిరిగి ఇయ్యంగలమనియు, సం 

ఘనువారి సెలవ్రచొప్పున బాద్ధులను, సదరుమును కాపాడెదమనియు 

మామహాోరాజాధిరాజుగారు సంఘనాయకులతో మనవిచేయు మని 

నారు, ’ 

6 ఒడంబడిక ప్రకారము మారు నడచుకళొనలలరను టకు నిదర్శ 

నము +€” 

( మహామండ లేశ్వర, పరమసౌగత, ఘూర్హరమహాోవంత రాజ, 

పాహుక ధవళ దేవచాళుక్యుల వారు స్వయముగా సంధిపతిముపై చే 

(వాలు చేయుదురు. పూటకాపుగా ఘూర్జ కేశ్వరునకు బదులు తమ 
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కొ సకులనిన్దరిని సంఘుము వారిపరము చేయుదురు, ” 

. మంచిది, ఒడంబకిక చేసుకొనుట సంఘము వోరి కంగేకో 

రి మః నంధిపత్ళమొలో మశేమరతు లేన ఉంకునా 2’ 

“ ఉండును. సంధిజరిగినతరువాత ఆర్యసంఘమువారు గాడే 

శ్వరున శ్యసాహాయ్యమున్లు చేయంపాడదు. ” 

(సశే. ఆవరతుకూడ శంఘము వాలికి సమ్మతము. మాదగ్గర 

స-ఢ్పత మున్నదా €'” 

గ బేణుండు వసా భ్యంచరము నుండి సంధిపతిమును తీసి సం 

భునాయశున కిచ్చినాండు. బుగ్గభదుకు శనిని చదివి తనకుడిప) 

క్క_న కూర్చున్నమరొక ఫిత్సురున కిచ్చి నాయ. నంభఘనాయేకులు నుగ్గు 

"సను చదివినతరువాత ఒకసన్యాసి ఆనంధిషృతేమున్లు తీసుకొనిపోయి 

అరుగుమాద కూర్చున్న పదునొక ండుగురువెౌాద్ద స్థవిరులకు ఇచ్చినాడు. 

వారు చదివినతరువాత తిరుగ దానిని తీసుకొని మరల సంభునాయ 

కుని కిచ్చినాయ వెంటనే సంఘ నాయకు 4 చక రాజగ్గణమంతేయు 

ఈయొడంబడిక కిష్టపడిన శ్రర ? ? అని అడిగినాయు. 

(ఆర్య! చక)రాజవిశనిందులవా రిక్క-డికి రాలేద్దు. * అనీ 

జ వరల డన్నాండు. 

¢ ఒక్క-చ| క రాజు రానికారణముస సంఘ కార్యము లాప్పుటకు 

సీలులేదు. ప్రస్తుత మిక్కడికి వచ్చినచ క్ర రాజులఅభి సాయము అడు 

గుచున్నాను, ” 

ఘూర్గ నేశ్వరునితో సంధిచేసుకొనుటకు స్థవిరుల శివ్యరికిని 

వయభ్యంతరము భేదని అందరు చెప్పినారు. వెంటనే అరుగుమోట 

సిిముగా నున్నశలముసి నాబ్యని తీసుకొని అసంధిష త్రము పె ఘూ 

13 
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శేశ్వరుని చే నా ౫౫ క్రింద సంభు నాయకులందరు చేవాలుచేని నామం 

రుదు డాసంధిషతముర్లు చేతందీసుకొన్నంతనే కాగడా లారిపోంు 

నవి. వెనుకటిబిశువే వచ్చి అతనిని తనతొోకూడ వచ్చినడారిని గాక 

'వేరుద్యరైని తీసుకొనివచ్చి రాజమార్లమున వదలిపెట్టి నాయడు. గుడే 

ణుండు సి వ్వెరపాటుతో నుదిక్కు-లు లేరిపారంజూచి తా నప్పుశు 

వి శ్వేశ్వరునిగుడిముంను నిబువంబడియున్నట్ట్లు తెలిసికన్నాయు. 



3 

మూడవనాటిక్షి ధర్శపాల దేవుండు కన్నాకుబ్లషఇంతమునకు త్రిగో 

గివచ్చి నాంయ. వెంటనే వ బాధ లేకుండ అసనసాయానముగ మ్యీడిలో 

నున్ననగరములోసికి ప వేశించినాండు. 

సింహము మరల తనంతటనా నే గువ్వాఢోేసక్ొనుచున్న దని 

తలంచి ఘూర్షరసేన అతినిణాక మూచియు కన గ గారకున్నారు. 

ఏంబది కోసులమ్తేర వెడందిరిగస్ రు ఆహార పదార్థములు దొరక లేదు. 

కష్టపడి ఏకొంచెమో సుపాదించినన్గు అడి పదునైదువేల్యనె న్వమునకు 

దారిలోనే వ్యయమెనది. తిరిగి వచ్చినవెంటనే ఆకనిముఖ నెఖరినిబక్టి, 

యుద్దయాత విఫల మైపోయినదని సామంతులండరును తెలిసికొ 

న్నారు. వెంటనే భీష దేవు. డాలోచనసభను పిలిచి సాధక చాధకము 

లాలోచించి ఆలోచించి చివరకు * అవకాశము ఉండంగానే తిరిగి 

పోవుట మంచిది ” అని స్థరపరచినా(డు, శింగురోజులతగు వాత అంద 

రితో పాటు ధర్మపాల దేస్రండుకూడ క న్యాకుబ్సనగరమును విడిచిపెస్టిక 

తప్పిన కాదు సాధ్య మెనంత వేగముగ అతండు [పగైనము_నెవు 

బయ' ుదేరినాయు. ఘూర్షరసేనకూడ వారిని వెంటాడక మాన లేదుః 

"వేనిటీగలవలె వాగు గాడసేనను చుట్టుము్యినారు. అప్పటికప్పుడే 
ఫఘూర్దరుల డార్జన్యమువలన మధ్య 'దేశ మంతయు న[ఎడారిగా మారిపో 

యినది. గామముఖు, నగరములు జన చూన్వవకీ శౌనవి, పంటపొ 

లము లన్నిటిని గుజ్ఞుములును, ఏనుంగులును చతెడమక (తొక్కి. పాడు 

చేసినవి. అందువలన ప్రజలఎదరును ఊగు వదలవా కొండ పక్క, 
be ఇ నై 
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లకు నలసఫో బునారు. అపాడునడినచేనములో జొడసేన పడినయవస 
జ గు 

ఛీ గ్ర "చెప్పనలవి కాదు. కేడుప్రుతిండ తినుటకు తిండి ౫ నీను ఉప్పుగేత్ ఊప 

నానాలతో వారో నులరదుల మాడిగోయినాగుం, చెవెచ్చు ప్రాణా లద 

వచే వైుకొని (కు సాతాను. ఏనపుకముండీ సాయనువ చ్చుననుఆశ 
99 శె ras 

నేకు. ఈ! కళ్ అవకాాము వొ Sn 

రవనప)డె ల ఘూ సను నారిసి 

ఆము కంపు. ర! స్పై చెని సాం ఆ ees సవర ల కాసిని 

gy తీనుళా నిపో్ర్రమున్నారు దూరముగ మాయన నక్కి ఎడ 
ey టు 

రి 

కాపరి ఆ! | ర్న మో ల్ ॥ కం 

తెరని లేకుండ, అంపగులు విడిచి బూాముబ్యూ ఈరిబు విసరడిపెని సెని 
టా 

కుల పాణములు తీయుచున్నారు. త్రరీవిగాణే ఒకవారము గడచినో 

యిన ఈవారమురోజులలో యును లేకుండనే గౌడసైన్యము సగ 
మువరకు న్లీ ణించిసది. ఇాన్రదెంపులమోద నానావాధలుపడి తక్కిన 

స సైన్యముతో ధర్శపాలుండ (పలిసూనమునరు వచ్చి చెరినాండు. 

పృతిస్థానకుముభోను ఆగర దాగ్గము 'లెపోయినవి. సేన 

నిఎచుబట కక్కడ ఏమా తమాస్కా-రముకూడ నేకు. అది చూచి 

ధర్భస్తా ౩యుండు భగ్నహృదయుం = పోయినా(డు. వెటనే సానుంతు 

అందరితో (పత్యీ్యూనమునుండి ఎకాయుకిని వారఃకాసికి బయలుదేరినాం 

డు. ఎక్క డెక్కననో ఇిక్కు_నడిపోయిన జీన లుకూాడ్ర వచ్చి క న్యాకుబ్ద 

య్యూత్త్యశె అంతకుముంబె వారణాసిదుగమున కూడుక్"ని యున్నవి, 

అందుచేత మహోకుమార వాక్సాల దేవుండు ఆకుషమందె కనుప్మెకొని 

యున్నాడు. చకవపర్తి తెరిగివచ్చు దుసన్నా6 డేనికబురు_ తెలియగానే 

నగరము దెన్నిచోన్లినో వేలకొలంచకాల్బలమును కాపుబ్లో హిమ 

నత్పిర్వతషాదము మొదలుకొని. వింధ్యపర్యతమువరకు  మట్టిగోడ 
పెట్టించినాం దతంస, అందువలన ఘూ క లి ముందునకు వచ్చు 

టకు రిల చేశ ేయినడి. (వతిస్థై నము ఎండి స గ యు నాకి 
వి టం లి 
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ణానీకి నచ్చి చేరినది. అప్పుడు ధర్శపాలున క్రూపిరి తీసుకొనుట కవ 
"'ఛము చొరకినది, అవసరమునుబట్టి గుజ్టుపుదళముమాలతాము తిరుగ 

కుటు వెనుటకు మొదలుషోోనది. అసమయమునకు గౌడ 

చన్నరముముగడి నుహామంప్రిగగ్ష దేవుల వారు ( అదృష్ట చక/ము తిరిగి 

గోయిన్ది * అని చకళవర్షికి కబురుపంవీనారు. ఆవార్మతోో చశివర్షి 

నవనాళముబు కళ్టువడినవోయినపి. 

దాలరోజులక్రిత మే క న్యాకుట్టయున్టయా(త్నకె వమణిదళ్తునిని 

కేవ మంతయు వెల్లిసోయినది. ఘూభ్యూర యుద్దయాత) నె కావఆనిన 
ధనమునంతయు న సంఘము కూడం బ్వెన స. తభనముళుండి ఖర్చు 

పెం చెద నని బుద్దభ[దు(డు వెగ్తానము చేసి నాండదు. ఆవాగ్గానము. 

నిరభ్యంతరమూోగ చెళ్లీనది. కావలసినధన సాహోయ్య మే జరిగినది. ధర్మ 

పాలు(తు వారణాసికి తిరిగివచ్చునప్పటికి మొదటిసారి బ్న్వ్యభ్యద్రుం 

డిచ్చినధనమంతయు వ్యయమైనోయినగి. "రెండవసారి సామ్మచ్చెద నని 

చెప్పీనగడువు దాటివోవచ్చినను బుద్ధభదు) డింతవరకు కంటి కగు 

పడ లేమ, ఈసంగతు లన్నియు మహామం గ్ ధర్మ పాల'తెన్సనకు కబురు 

పంపీ వాకు. ,ఈహార్మ వినంగానే Ms భీమ్మదేశ వుండును: 

నిర్విస్తులెనారు. ఆర్య సంఘనాయకుల మ కొలసికొనుటకు వి వి స్వానందుంయ 

స్వయముగా ఎంటో పయత. ము చేన్నిన్తాయ్య కాని లాభము "లేక 

ననన . ఈనిస్సహాయ్య గతిలో య్యుము చేయుట ప పమాదక ర మని 

తలంచి ధర్భపాలు(డు స్వ దెశ మునకు తి౭గిపోవ్రటక్లు స కన 

అతని సిలన్ర పకారము _్రలినూనముడ్నలపు త. అశ్నసె స 

మంతయు వెళుశరు తిరిగివచి చ్చినది. 

bree మ్యుగోడ వదలిపెట్టి వేసి శోణతీరము 

నుడి గంవశీకీరమువుండి గ గ దశ" ల్బలమురు! న్వీ వెనుకకు వ వ' సేసి 

అద 
“000 
లి 
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నది. గాడసా మాజ్యములోని ముద్దగిరి, మండల, గాడ, కగ్గనువగ్గ 

ముదలైనదుక్షములన్నియు మ్యడికి తగినసన్నాహములు చేసుకొ 

నప క న్యాకుట్టయుద్ధమున చకాయుభునిపక్షుమవలంబించిన కన్యా 

ససామంతు లందరు స్వ దేశముల విడిచిపెట్టి గాడచక+వర్తిని ఆశ 

యించినారు. 

గాడసామాజ్యపుసరిహాద్దును కాపాడుటకు వాక్స్పాలదేవుని 

నియోగించి ధర్శపాలదేవ్రండు స్వయముగా శోణసంగమమున శిబిర 
'మేర్చరచుకొన్నాండు, ఘూర్దర సెినలు "దేశమును కొల యొట్టుటలో 

మువీ(గిపోయి చాలారోజులవరకు శోణసంగమమును, గండకీతీరమును 

ము్యడించుటకు (పయత్నించ లేదు. మధ్య దేశ మును కొబంగొల్టుట 

ముగియంగా నే గాడదేశము న్మాక్రమించుటకు ఘూర్గరులు ముందు 

నకు బయలుబేరి నారు. అపుడు దూర మాలోచించి గాడసామంతు 

ల్లంధరుకు ఆరెంకునదులతీరములందు వుసగా మట్టికోటలు కట్టినా 

రు. అందువలన మగధచేశముళలోను, తీరభు క్రిలోను, అడుగు బిటి 

నప్పుడ ఘూర్చర్ము లోడిసోవలసినచ్చినది. సరిగా సమయమున కీప్ 

రాజయ వారలు నాగభటదెవునికి తెలిసినవి. అప్పటి కతండు కన్యా 

కు'మం దున్న్నాండు. క వ్యాకుట్టము స్వాథన మైనను ఘూ లేశ్వరుండు 

ఇం చాయధథుని వ ముదల చేయ దు. ఇం బాయ ధు. డిష్పటికిని సామా 

న్యపు ఖెదీవలె భినామాలానగరమున ఇబ్బందిపడుచునా కు. గాడరా 

జ్యమును స్వాఫీనపరచుకొనుట కె చేసినపయతము లన్నియు విఫల 

-మెవోయినవసి "తెలిసివ నంటనే నాగభటదేవుడును, వాహుకధవళ దే 

వుండును స్వయముగా _సైన్యములతో శొణతీరమునకు బయలుదేరి 

వచ్చి యుగ్ధి మూరంఖించినారు, ఘూ ₹ళ్యరుండు స్వయముగా 

' చైన్యములను నడపించుచు మ్యూడిసాగించినా(డ. అయినను హక 
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'బీశమున శకాలు బెట్ట లేక పోయినాండు. ఒక ఫొటియ్యరాతమున కొ 

లందిమందిసెనికుల వెంటంబెట్టుకొని విములనందియు, చ కాయుధు! 

డును వచ్చి హఠాత్తుగా ఘమూర్దరశివిరమునకు నిప్పుముట్టించినారు. 

ఆయగ్నిజ్వాలనుండి ఎట్టా తప్పించుకొని నాగభటచదేవ్రుడు పారిపోయి 

నాయ. ఈసమయమున నే ఘూర్థరుల జయించుట్నకి విశ్వాన్గర్గిదుల 

వారు మరొక మార్లము తలపెట్టి నారు. 

గోపాలదేవుండు సమాట్లు కాకమునుపు పరరాజు లెందరో 

చాలాసారులు “గాడదెశము పై దండెత్సివచ్చి ఆకమించినారు. కామ 

రూపరా జై నవార్ష దేవుడు నాగళట దేవ్చనితం డియెనవత్సరాజు కలసి 

గాడరాజ్యము నంతయు ఒక్కమారు స్వాథినము చేసుకొన్నారు. ఆస 

మయముననే గాడ పజల భౌగ్య వశ మున దశ్లీ కాప థెశ్వరుం చైనరాష్ట్ర 

కూటవంశీయ (ధభువధారావర్ష 'దెవుండు ఘూర్షరరాజ్యము వై దం జత్స్ 

నాదు దానివల్లనే గెడ రాజ్యము ఘూర్చరుల బారినుండి బయ 

బడినది. ఈవిషయము జ్ఞాపకమునకు నచ్చి విశ్వానందు(డు “బ్రహ, 9 

గాడచకవ ర్తి రి పక్షమున ఘూర్హరులతో యుద్ధము” క్రోయుటకు nr , రాం 

టరాజును "పే శపించుట సర్యోత్తమ * మని న సం ఘు, శ 

థారావక్ష దేవుం డప్పటికి కీర్తి శేషుం _డెనాండు. అతనియశంగరము 
అతసికుమూరుండు గోవిందవర్ష బేవుండు దశ్నిణాపథమున క! న్యం 

డెనాండు, * స్తుత మాతనిసాయము లేకుండ మూర్ణరులను గెలు 

చుట అసంభ్వవ ' మని విశ్వానందుండు సామంళు త తెలియంఈ 

-జేపినాండు. వెంటనే ఆలోచన సభ కూడినది. వాదోపవాదములు 

జరిగినతరునాత  సాహాయ్యము కోరుచు గోవిందవర్ష దేవునిదగ్గరకు 

రాయబారిని పంపుట స్థిరపడిన విళానందు(డు స్యయముగా 

రాయ బా౭ియె శాష్త్రకాటళాజద్లక వెేదనని ధర్మపాలునితో 



౧౦:౮ ఢర్శపాలు(డు 

చెప్పి నా౮స. అతండు సాధక'బౌధకము లాలోచించి చివరకు విశ్యానం 

దునికి తాడుగా. ఉిస్టవమఘోసుసికూడ దశ్నిణాపధముసకు పంపుట 
శేర్పాటు చేసీనాండు. జరుగవలసినసన్నాహీమ్హు లన్నియు జరిగి రా 
య బారులు బయలుదేరినారు. 

* ఇచి జరిగిన పదు నెదురోజులకు నాగభట చే్చండు చేసినకుటి) 

వలన మరల ధర్మపాలు డోడిపోవలసివచ్చినది. మగధకు దశ్షిణమ) 

దున్న క) దెశ మంతయు అరణ్యమయము, ఆయడవ్రులలో బర్చరజాతు 

లశేకము నివసించుచున్నవి. ధన మిచ్చి వాహుకధవళ జేస్ట్రు డాయర 
ఇణృవానులకు లోంబరచుకొని ఆమార్లమున గుజ్రపుదళమువ కూడ 

విగ దలోనికి (ప వేశించినాయ. మూచుచుండల నే అసంఖ్యాక మురై న 

గుణ్బపుదళముగు వచ్చి మగ(ధచదెశమున అంగ'దేశమునశూడ నిండి పోయి 

నవి, ఉడ్షండపురమర్లమున ఫిష్మదేశ్రుడును, ముద్రగరియందు జయవ్య 

నో(డును, శయయందు సీరదేవుడును, మండలాదునమున రణపింహు. 

డ్వునుు వైన్యములత” (గూడ ముట్టడిలో చిక్కుకొని పోయినారు. (ప 

మధనసింభూని, కమలసింహుని, నిమలనందిని వెంటబెట్టుకొని ధర్మ 

పాలదేవుడు రాఢదేశమును కాపాడుటకు ఫూనుకొన్నాండు, తీరభు 

శ్రీని _పవేశించుట్న కె ఘూర్ణళసేన _బవ్న్మాప్రయత్నము చేసివది. కాని 

వాక్సాలదేవుడు వారిని ముప్పుతిప్పలుపెట్టి మూడు చెరువులసీళ్లు 

(తౌగించినాండు. ఘూర్టర సేనల ఆట అక్క_డ సాగిరా లేదు. ఆసమయ 

ముననే మైగధ్మదేశ ముఖ ఘూర్గరులు చెలేగినా రని ఆతనికి తెలిసి 

నషి అతండు వ్లిర్విస్టైలటడెవోయి గాడరక్షణకో సము పివారిం ప నెజ్లిగి 

సనాందుః 



ఆ 

గోకరదుర ము, 
x) ౧ 

ఇంకను అసలుసంజ వేళ కాలేదు. గోకర్తదుగ్తము వెలుపల నదీ 

తీరమున ఒకనల్లనిముసలివా(డు వెదురు కొట్టుచున్నాండు. దుర్లతోర 

ణము తెరచియే యున్నది, మనువ్యు లున్న జాడ లేదు. ఈముసలివాండు 

తప్ప. దుర్చముముందర(గూడ మరెవ్వరును లేరు. కొట్టుచు కొట్టుచు 

Se చేతిలోనికతి ఆవల పారవేసి లేచి నిలువంబడినాండుః 

ఈలకోగ్గ రొదవలన మరొకచప్పు జేదియు వినవచ్చుట లేదు. కొంచెము 

చిరాకుపదడుచు ఆముసలి వాయు త్ వచ్చి నాలుగుదిక్కుూలు షర 

"కాయిలచినా6డు, వమియు కనంబడలేదు గాని దూరమునుండి గుణ్లపు' 

డెక్క-లచప్పుడు మ్నాతము సన్న సన్నగా వినవచ్చినది. వెంటనే అతడు" 

ఆశ్చర్యపడి దగ్గరనున్న మామిడిచె మ్లుక్కి- నాడు. 

అప్పటి కప్పుడే నాలుగుదిక్కు.ల మసకచీకటి వ్యాపించు 

చున్నది. ఆవృద్ధు(డు చెర్తైక్కి- నలువెపుల కలయం౭ణజాచినాయడు.. రణ 

గ్రామము శేనునుండి గోకర్ల దుగ్గమ్మునెపు ఒకగుణ్లవుకాతు వచ్చుచున్న 
ట్లూతనికి కనబడినది. అడి చూచి ఒక నిక్ట్రీకారు విడచి ఆతడు చెట్టు” 

దిగి వచ్చినాడు. కొంచెము సేపటిలో ఆగుజ్ఞపురౌతు దుగ్షమున పతే! 

శించినా'డు. ఆదుర్లపువాకిటిముందు నిలువబడి యున్న కేదారుని 

చూచి నీను ఎవరు * ఈదుర్లమున ఇప్పు జెవ రున్నారు? ” అని 

ఆగుజ్జపుకాతు అడిగినాండుం 

చేరు “కీవారుడు. నే నీదుర్లములో ఒక కాల్బంటును. 

అమాత్యుల వా చాన ఉద్గవఘాషు(డు గాడమహో రాజుతోకూడ యుద్ధ 

14 



౧౦౮ ధర ్రపాలుండు 

న్నా(డు. ఈ శేకవిని అతండు గోడనెక్కి- + ఎవరు నీన్ర?' అని అడిగి 

నాడు, 

“నేను గాడసెనికుండను, ఈకోటను కాపాడుటకు వచ్చినాను. 

మహారాజాధిరాజ ధర ]పాలదేవులవా రిక్క-డికి వచ్చినారా an 

“ నస్రు గాడపెనికుండ వెనట్లు నిదర్శనము ?' 

“మాతో గోవర్ధ నమఠములోని అమృతానందస్వామివారు 

కూడ వచ్చినారు. మిరు మోదూతను పంపీనయెడల. ఇప్పటిసం శేత 

మును వారు చెప్పంగలరు. ” 

నపీనసామంతు( డమృతానంద స్వామిని ఎరుగను. కాని 

ఇప్పటిసం కేతమును ఎరుగడు. అందువలన అతండు “ మోరు కొం 

చెముసేపు వేచియుండు గు, చేను సంకేత మేమో తెలిసికొనివచ్చె 

దను. ” అని గోడ దిగినాండు, 

“ ఇక్కడ ఉన్నట్టు రావలెను, క తుసన మా వెనుకనే వచ్చు 

చున్నది ” 

నపీనసామంతు(డు పరుగెల్సి అంతఃపురములోనికి వ్లైనాండు, 

అప్పటి కప్పుడే చకవ ర్తి జనానాలోగిటిలోనికి వచ్చి మహాబేవితోే 

మాట్లాడుచున్నాడు, వితంతు _వెనదుగ్షస్వామిని తెల్లసిమేలిముసుగు 

చేసుకొని ముంగిట నిలువంబడినది, గా డెశ్వరుండు ఆవెాకు (పణా 

మము ఇని అమ్మా ! మహోపదవము వచ్చినది. ఘూర్జరులు గం 

గాతీరమును ఆక్ర్షమించుకొన్నారు. ఇప్పుడో లంక కొంచెము సేపటికే 

వారు వచ్చి ఈదుగ్చమును ముకిడింతు రని తెలిసినది, * అని చెప్పి 

నాడు. స్ట 

“ వత్సా! నీన్ర వచ్చినతసశాత ఇంక మాకు ఆపద ఏమిటి a 

ఈసంగతి తెలిసి జెన్నఫాటున నేకు ఒంటరిగా కబురుచెప్పు 



అండ ధర్శపాబుంయ 

(క నున్నాను. భయము కేదు. రా 

“ దారి కనంబకుట లేడ అంతయు అగోళీముగా ఉన్న.’ 

“ ఇదుగో. నాచేయి వ వ; 

కొంచముసే పలునిటు చూచె తడుముకొనుచు ధర్శపాలుని 

కు వషుకొని ఆనె? మె ము బలగా అడుగులు వేయసాగిననిి. వా 

రుభయుయును ఆధారి వదలిప పక్క నున్న చెట్లక్సందికి వచ్చి చేరి 

నాన్టం 
అ” కృప హక రకము. మూఎజూములగాపి) కావచ్చినను వ్ 

ఎన్నెలరూడ రాలేదు ఎటు జూచినను కాటుక సముద'మునంటి 

మహాంథఫ కారము, ఆయంధకారములో అనంత మెనస్లాకాశముక్రూూడ 

కలసీపోయినది. వజీశకలములవ లె తారకలుమాత మాయం ధకార 

మయాకాశమున మినుకుమినుకు మని మెరసిపోవుచున్నవి. భూమిపై 

మిణుగురులు మిరుమిట్లు గొలుపుమున_ వి, చెవృలు (బవ్పలగునట్లు 

కంయ్యిమనిఈలకోల్ల్ రొద తప్ప అయడనిలో మరొకచప్పుడు లేదు, 

వాలా సేపు ఒకచోటనే ఆగినయెకల వ్వసెనకీగు మూడవచ్చు 

నని అనుమానించి ధర్మ వాలుండు కల్యాణీ దేవి చేయి పట్టుకిని ముం 

చలు నడవసాగినా(డు. కొంచము చూరముక్రూూడ త 2 ఇస్స్. 

అభ్భా! అని కల్యాణి క్రింద పడ(బోయినది. వెంటనే ఆమెను పడ 

కుండ పటుకొొని “= ఏమిటి ?”* అని అడిగినా. డతయు. 

| అబ్బా! కాలికి ముల్లు గ్రచ్చుకొన్నది.” అని బాధపడుచు 

వొవ్పీన చామ 

అప్పుకు ధర్శ్మ పాలు డొాకచేత ఆమెను పడకుండ పట్టుకొని 

ఇఆండవచేసిచో ముఘుకోస మూమెచరణతలమును తడిసు చూచినా. 

డు, సూవిన-టి పొశుగుపాటి సన్ననిము బ్లొకటి అకోమఅపాదతల 
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మున (గుస్చాకొన్నది. ఎల్లో దానిని బయటికి లాగి దూరముగా పార 

సినాంాస వెంటనే ఆగాయమునుండి ఎడతెగకుండ నె నెక్కైను కారస్తా 

గినది. అయినను ఎట్లో కష్టపడి కొన్గిదూరములో ఉన్న కిన నేటిదగ్షరికి 

ఆమెను తిసుకొని వచ్చినా. * అక్కడ కొంచెము జాగా వాగు చేసి 

ఆమెను కూర్ప్చుండంబ్వై కోశచేటికి సోయి తనతలగుగ్గను తడిపి తెచ్చి 

నాడు. ఆగుక్షనీటితో శాలు శు భముగా కడిగినాయ. ఆగుగ్గలోనే 

కొంచెము పేలిక చించి గాయమునకు కి గాగ నాలా. 

ఆనొప్పీివలన బాధపకుచు కొంచెముసే పటునిటాఒరిగి చివర 

కాము చైయి తలి దం అ పండుక్"న ది, ఈము స్మిదగోయి 

న్యు (్రజూాంచి ధర్శపాలుండు ఒరనుండి కల (దీని ప్యుకొెని అటునిటు 

బచారుచయుట కారం-భించినాంకుం తెంవారునర "కామె నే "కాచు. 

కొని యుండవలెనని ఆతనితలంపు. అందువే కార్చుడనౌన కూక్చుం 

డలే డతడు. కాని ఊపిరిపుచ్చుకొనుటకు కూడ వి శాంతి లేకుండ 

రోజుగోజంతయు (గేమపడి యుండుటవలన ఆతని కావులింతలు నానా 

గినవి. నీరసమువలన కాలుకి దపుఓ న న రకు డ బోగ కొం 

సేపు కూర్చున్న యెడల బడలిక తగ్గవని తలంచి ని దపోవుచున్న 

కల్ఫాఃప ప్రక గానే చలికింయబడి నాయి, న కునికిపాా? వచ్చినవి. 

రిక నిద ఆపుకొన లేశ క్ర ను తలకిందం బూ కొెని సుం 

న్నాడు. వెటనే అకవికి గాఢనిదో ప్యనదః 

తె వారుజాము కావచ్చినది. పతులు కూయసాగినవి. తూర్చు, 

దిక్కున చీకటి కొంచముకొంచెము వెదరిగోసాగినడి. కాని ఐ'రకుప్రు 

రికి నిదా భంగము కలుగ తోదు. (కమ్మకమముగా తూగ్చుదిక్కు-న ఆకా 

శరుండలి మబ్బుతుకుకలు శెంపెక్కసాగినవి. చముంచువడిన చెరు చి 

చివరకొము లని యు ₹ యెందపడ్డి బంగారుపూత బూనిన “ కహ 
క స్త | an 
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టే వచ్చినాను. నావెంట సామంతుడు గాని సేనానాయకు(డు 

గాని లేడు 

“ దానికోసము నీ వాదుర్తా పడనక్క-ర లేదు. మోతండే?ణారి 

దయవలన గోకర్ణదుర్లమునకు చెడురోజులు వెన్లి పోయినవి. ప్రస్తుత 

ము దుర్చములో నున్నవారు పడిరోజులవరకు దుగ్గమును శాపాడల 

గలరు. ’ 

4 అసంఖ్యాక మైన ఘూర్టరులు వచ్చి దుగ్షమును ముట్రడించు 

చున్నప్పుడు యుగ్ధము పదిరోజులమాట కాదు. . 

“ ర్రంతలో సైన్యముతో నాడ సీసామంతులు వచ్చి కలసి 

కొనరా ?’ 

“ కలసిళొనవచ్చును కాని... ” 

“ కాని యేమి? వత్సా?) 

ల్ ఎటుబోయి ఎటువచ్చునో చెప్పుటకు ఏలు లేని ఈయుద్ధ 

మున? 

మాట ముగించకుండనే ధర్శపాలబేవుండు తలవంచుకొన్నాం 
డు. ఆతనిమనసు [గహించి లోలోపల మహోనందపడుచు మహాోదేషి 

“ వత్సా ! చెప్పవలసిన చేదో చెప్పక అపినావేమి ? సాంతముగ 

చెప్పు మరి € ” అని అడిగినది. 

“అంతగా చెప్పవలసిన 'దేమియు లేదు. ఘూర్టరులతో 

యుద్ధము మాటలతో పనిగాదు. ఎప్పటి శెట్టుందునో చెప్ప లేమూ 

అందుచేత ఈ సందిగ్ధ సమయమున దుర్షములోని కులాంగనఅ నందరిని 

మరొక చోటికి పంపుట ముచిదని నే ననుకొనుచుస్నాను, ” 

“ఎక్క-కికి పంపుట ?” 

“డిక్కా-రీనగరమునకు, ” 



౧౧౦ ధర గ్ర పాలుండు 

“ తీసుకొనిపోన్రవా వరు ?” 

“అదే, డానినిగూర్చియే వయేర్చాటు చేసిన బాగుండునో 
యని యోచించుచున్నాను. ” 

ఆసమయముననే నవీన సామంతు. డచటికి గబగబవచ్చి నాండు* 

గుమ్మమున నిలువంబడి మహోబదేవికి నమస్కా-రము చేసి * అమ్మా! 

వదో గుణ్ణపుదళము వచ్చి దుగ్షముముందు వేచియున్నది. అది గాడ 
సన యని, గోవర్థనమఠములోని అమృతానందస్వామి చాని'వెంట 

వచ్చినాం డని తెలిసినది. ” అని మనవిచేసినాండు, 

॥ ద్యారము తెరచి వారిని లోనికి ప వేశ పెట్టు. వెంటనే 

అమృతానందులవారిని మాత్రము అంతఃపురములోనికి ?'యచేయ 

వలసినదని చెప్పు. " 

“ అమూ . న్ 

“ఏమి నవీనా!'’ 

“అది గాడసేనయని గు రించుటుట్లు ” 

“ ఇప్పటిసం శేతమును వారి నడుగు,” అని గా జేశ్వరుం 
డన్నాండు 

“ ఆసంశేతము నాకుకూడ తెలియదు. ” 

ణ్ ఇప్పటిసం శేతము....” 

గాజేశ్వరున కిశ వైమాట రాలేదు, సిగ్గుశే కాంబ్లోలు! 
అతనిముఖమంతయు ఎబ్టనై పోయినది. తలవంచుకొని నేలదూపు 

చూచుచు నిలుచున్నా డతడు. వెంటనే నఏవనసామంతుండు 

క్ (వభూ 1! ” అనిపిలిచినాండుం 

| గా జేశ్వరుం డప్పుడు తల పై కెత్తినాండు. అతనికన్నులు మిల 

మిల మెరసిపోవుచున్నవి. పెదవి కజచుకొనుచు మెల్లగా అతండు 
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క్ ఇప్పటిసం కేతము_కల్యాణి,' అని చెప్పీ మరల తలవంచుకోన్నా డు* 

నవినసామంతు(డు నమస్కారము చేసి వె పోయి నాడు. 

కొంచెము సేపటిలో బట్టక ప్పకొనిననై నికుని ఒకని వెంటంబెట్టుకొని 

అమృతానందు. డచటికి వచ్చినాడు. వెంటనే గా దేశ్వరుం డతనికి 

నమస్కరించి “ స్వామీ ! తమ రిక్కడి శకెట్టువచ్చినారు?? అసి 

అడిగినాడు. 

“ నేను మధురాశ్షీ తీరమందలి శిబిగములో ఉన్నాను. తమ రె 

క్క_డను కాస్సించక పోవుటవలన కంగారుపడి భీష శ్ర దేవుండు న న్ని చటికి' 

పంవీినాండు. ” 

“ పస్తుతము మోతలతో ఎంతమందినై నికులు వచ్చియున్నారు? ' 
అమృతానందుండు తన వెంటవచ్చినె నికుని శేసి చూచి నాడు. 

"వెంటనే ఆనెనికుండు గాచేశ్వరున కభివాదనము చేసి + మహారాజూధి: 

రాజ ! 'వేయిమందిగుజ్రపు రకాతులు ' అబ చెప్పినాడు 

6 ఈదుర్గమును కాపాడుటకు వారు చాలును. కాని పస్తు 

తము దుగములోనికులాంగనలను “వేరొక చోటికి చేర్చుటకు చేను 

పయల్నించుచున్నాను. శ 

6 ఎక్కడికి పంపెదరు €” అని అమృతానందు. డడిగి సాండు, 

6 జెక్కారీనగరమునకు. ”* 

( మహాదేవి అంగీకరించినచా ? ” 

ఆమాట విని మహాదేవి ముసుగు సవరించుకొని దూరమునుం 
డీయే అమృతానందునకు నమస్కరించి : స్వామి ! _పస్తుతము కల్యా 
ణీదేవిని తప్ప మరెవ్యరిని వేరొకచోటికి పంపనలనినఅవసరము లేదు. 
చాలాకాలమ్ముకిత మే ఆబిక్లను నేను గా డేశ్వరుని వేతి! అప్పగించి : 

నాను. కల్యాణి ఆతసనిసాత్తు, ఆమెవిషయమై ఏయేర్పాటు చేసినను 
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ఇా డేశ్వథ్ధనియిస్టము. ఇందులో నాయంగీకారము అవసరము లేదు, 

అని అనది. 

“అయితే తమమాటో ? * 

(నే నిప్పుడు గోక ర్గమును విడచిపెట్టి ఎళ్క-డికి పోళలను * 

శుండ్రినాటే ఈయింట అడుగు పెట్టినాను మరి వల్ల కాటికి పోవున 

ప్ప్వుజే మరల బైట కాలుపెట్తుట అవిషయమున మిరు న 'న్నేమియు 

బలవంత పెట్టవద్దు. కల్యాణి చేవికి నలుగురు చెలిక తె లున్నారు. 
వారు 

సడ్యంకే జాతలు. ఆమెవెంట నారుమా(తము వత్తురు. ” 

(సరే. కానీయండి! మహారాజ | కల్యాణిటేవికి ఎవరిని 

తోడిచ్చి పంపెదరు % నేను దుగ్షరతణభార మంతయు వహాంచెదనూి 

గా జేశ్వరుండు పొంచెముసే పాలోచించి ఆసెనికుని కేసి చూచి 

+ సీపీ శవరు ౪?) అని అడిగినాడు. 

4 గురుదత్తు' డు,” 

౭ నీవు డెక్కా-రీనగరమునకు వెళ్ళలలనా * | 

. నముహారాజ! నేను సేవకు(దను. యుద్ధము చేయుట తప్ప 

నాకు మరొకపని తెలియదు. అపరిచిత లైెనకులాంగనలను ర్యాత్రివేళ 

చేను వెంటంబె్టుకొని ఫో లేను, " 

. 6 కావలసిన సైన్యము సాయమువచ్చును. * 

. శమించవలెను మహారాజ! 

(న్ శేమియు భయుము లేదుః ఇష్టమువచ్చినంతమంది 'చూధు 

అను తోడుశీసుకొని=ి 

+అది కాదూ మహారాజ! నేను భయమువలన ఆమాట 

ఇఫ్వుట లేదు" 

అంతలో _ సెనికునిమాట కశ్ణువచ్చి మసహాోచేవి నెమ్మనిగా 



చతుర్థఖండము ౧౩. 

ba యువతి. రాత్రివేళ బయలుదేరునప్పుకు నీ వామె 
తే ఉండకపోయిన యెడల లోకులు పలుగాక కులు నోటికివచ్చి నట్ట రూ 
కూయం(ంగలు, ” అన్న ది. 

(నశే నేనే వెళ్ళదను. ” అని గా దేశ్వరుం. డన్నా(డు. 
అరగడియ సేపటిలో కల్యాణే దేవియు, ఆమెచెలిక తెలు నలుగు 

రును పకి లెక్క నారు, అయికుపల్ల కీమును గోకర్రదుర్ష వ్రచునుండి బయ 
లుజేరి పోయినవి. ఆపల్లక్రీలు వె) ) పోయిన డియే సేపటికి దుర్షములో 
విపరీత మెనగబంతు న పల్లకీల వెంట వెళ్ళుచున్న గాజేళ్వరుం 
శః సం విని శతుు)వ్రులు వచ్చి సదర్లమువె పడినా రసి అశు 
కానా, గ్ 



క్. 

ఉగ రా (త్రమున ఇసు. 
® సస 

ఒకదానితముమాత ఒకటినొప్పున అఆప్టుకీ పోదును అంధకార 
మోకు మైన ఆరణ్య వానమునంబడి హోవ్రుచున్నవి. వాటిముందు పాతిక 

మంది గుణపుకాతు లున్నారు. చుట్టును మరియొక పాతికమండి రౌతు 

లున్నారు. ప్ట్లకీలనడూము కల్నాాణీదేవి ఎక్కినపల్లకీ ఉన్నది. దాని 
పిక్క_నే ధర గ్రపొలుండు గ్యూమెక్కి వచ్చుచున్నాంయ. అప్పటికప్పుడే 
వారు గోీక ఖ్లైదువ్లము దాటి నాబ్లుకోనులు పైగా వచ్చినారు.ఏదిగులు 

లేకుండ రౌతులును, బోయ్రాలును నిళ్ళ ఇముగనడచుచున్నారు. 

ఆసమయమున అడవిలో నాలుగునెపుల జయ ఘావ జయలు 

'బేరినది. చీకటి కొళ్పాడుచున్న ఆయడవిలోనుండి బయటంబడి వందల 
కొలది గుజ్రపుదళము పల్ల కీల వెపు ఈాసాగినది. పభ కీలముం దున్న 

రళొతు లాయుధ్ముల్లను సస్తుకొనులోపల నే ఆగుణ్ణపుదళ ము వచ్చి 

'వె ఖుడినది. వరుకొవెపునుండిక్రూడ వందలకొలందిరౌతులు వచ్చి పల్లకీ 
లను ఆ|కమిరీచీనారు. "లెక్క లేకుండ వచ్చుచున్న ఆసేనాపవాహ 

చముముందు గౌబేశ్వరుని కొద్దిపాటి అంగరత్షకపెన్యము గడ్డిపోచవలె 

కొక్టుకొనిపోయినది. భూచుచుండల నే "వేయిమందికి మెగా సెనము 

వచ్చిపడినది. చిటుక"ీపటిలో పల్లకీలను చాటి ఆగైన్యము అడవిదా 

రీనిబడి ముందుకు వెళ్లి పోయినది. ఈసంఘటన మంతయు నిముసాల 

మోద జరిగినది. ధర్మపాలుండయు ఒరనుండి కత్సిం దీయవలనసిన [అవసర 

ముకూడ లేకపోయినది. ఈసందడిలో అతనిగుజ్ఞము అతనిని కల్యా 

ణీదేవిపల్లక్నీ పక్కనుండి తప్పించవలె నని ప్రయత్నించినది. వెంటనే 



చ త్య సుండము ౧౧౫ 

అతడు గుజ్తముమిోదినుండి ' ఒక్క-దుముకు దుమికినాండు. మైయిడిన 
కొంత సెన్యము వె పోయిన వెంటనే లయ నలబ్లునెప్రులచూచి 

నాయడు. బోయీలు తేరు.అంగరక్షక సెన్ఫము లేచు. సొలుగుపల్ల కీలు 

లేన. శతు)వులు లేరు. అతేనిగుజ్జిము లేమ. చీక! కొట్టాణుచూన్న 
ఆయడవిలో ఒక్క-విరిగిపోయిన పల్ల మూతి) మున్నది. చాసపుక్కత 

ఖఇితండు నిలువంబడియున్నాయ-  ఆపల్లకి కల్యా. ఎక్కిిసచ్చాన బేం 

శతుసేన మరల వచ్చిపడకమునుపే పరుగెల్హిపోస్టట మంచి దని (అత 

డనుకొన్నా(డు. వెంటనే * దేఏ! కల్యాణే [ * అని వణయనొంతు 

కతో పీలిచినాండు, ఆ విరిగిపోయిన పల్లకీలోపలినుండి “ఆం” అని 
బదులు వచ్చినది. వాలాకాలమున కామధురక ౦6 స్వరము మరల 

శవింబకుటచే ధర్మపాలఃన శిక్క-డ లేని ఆనందము పొంగిపోయినది. 

అతనిశరీరమః నిలువున పులకరించినది. ._పత్యుత రము రాంగానే 

అతండు మరల “నీకేమియు దెబ్బతగులలేను గదా ?” అని అడిగి 

నాదు 

6 రేదు.” అని త్గణమే (వత్యున్నరము వచ్చినది. 

అప్పటి కాతవిదునసు కుదుటంబడినది. వెంటనే “ అయిత్తే సీవ్ర 

పబ్గక్రీరుండి బయటికి రా! మరల శృతువు. లిప్పుజే తిరిగి రా౫లరని 
తోచుచున్నది. మన మిప్పుడే పారిపోవ్రుట మంచిది.” అన్నాం 

డతండు, 

అపల్లకీకి కట్టిన తెర తొలగించుకొని నెమ్మదిగా కల్యాణి బయ 

టికి వచ్చినది. కాని ఆకటికిచీకట్ చూచి ఆమెకు ముందోశుగు సాగ 

లేదు. పల్లకీ పక్కో-నే నిలువంబడిపోయిన దామె అది చూచి ధర్మ: 

వపాలుయత గీ త్వరగా రావ లెను శి అసి మరల పిలిచిన... ఆః 

కొంచము కంగారుపడుచు “ కారుచీకటి ? అన్నద. 



౧౧౬౯ స. )పాలులకు 

“నేనున్నాను. భయము లేదు. రా. 

“దారి కనంబడుట లేక అంతయు అగోళముగా ఉన్నది, 

“ ఇమగో, నాచేయి ప కా 

కొంశాముసే పబునిటు చూచీ తడుముకొనుచు ధర్శపాలుని 

చేయు హఫుకొని ఆమె మగ్గిమెల్లగా అడుగులు వేయసాగినది వా 

sem ౪ ఆదారి వదలిప ప్రక్క నున్న చెట్లకందికి వచ్చి చేరి 

జ. 
కృష్ణషక్షుము . మూ౭పజాములరాజి) కావచ్చినను రసి 

See రాలేదు ఎటు జూచినను కాటుక సముదమువంటి 

మహాంథధ కారము, ఆయంధకారములో అనంత మెనసీలాకాశముకూడ 

కలసిపోయినది. వజశకలములవ లె తారకలుమాత) మాయంధకార 

మయాకాశమున మినుకుమినుకు మని మెరసిపోవ్రుచున్నవి. భూమిపై 

మిణుగురులు మిరుమిట్లు గాః బలుపు మున్న “వ, చెవులు (బవ్పలగునట్లు 

కంయ్బిమని ఈలకోళ్ల రొద తప్ప అయడనిలో మరొక చప్పుడు లేదు. 

చాలాసేపు ఒకచోటనే ఆగినమెకల వైైనకీశు మూడవచ్చు 

నని అనుమానించి ధర్మ్మసాలుండు కల్యాణ దేవి చేయి పట్టుకొని ముం 

జు నడవసాగి నాడు. కొం చెముదూరముకూడ కుం నే! ఇస్స్. 

అభా 1) అని కల్యాణి క్రింద పడంబోయినపి, వెంటనే ఆమెను పడ 

కుండ పట్టుకొని * ఏమిటి ?' అని అడిగినాం డతందుం 

“అబ్బా! కాలికి ముల్లు గుచ్చుకొన్నంది.' అని బాధపడుచు 

పెప్సీ న. చామెః 

| అప్పుకు ధర్మ పాలు డొకచేత ఆమెను పడకుండ పట్టుకొని 

శిండవచేరితో మ్యుకోస మామెచరణతలమును తడిసి చూచినా 

దు, సూవిన-టి పొకుగుపాటి సన్ననిము ల్లైకటి ఆకోమలపాదతల 
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మున |గున్చాకొన్నది. ఎల్లో దానిని బయటికి లాగి దూరముగా పార 

వేసినాయ. వెంటనే ఆగాయమునుండి ఎడతెగకుండ నెగ్చేగు కారస్తా 

గినది. అయినను ఎల్లో కష్టపడి కొన్టిదూరములో ఉన్న? "నేటిదగ్గరికి 
ఆమెను తీసుకొని వచ్చినా, అక్కడ కొంచెము జాగా చాగుచేసి 

ఆమెను కూర్ప్చుండంబ్బా క్లో నేటికి పోయి తనతలగుర్లను తడిపి లెచ్చి 

నాడు. అగుడ్షనీటితో కాలు శు భముగా కడిగి నాయ, ఆగుడ్లలో నే 

కొంచెము పేలిక చించి గాయమునకు కషగం నాండ-. 

ఆనొప్పివలన బాధపడుచు కొంచెముసే పటునిటుఒరిగి చివరి 

కామె చేయి తలకి దం బ్వెకొని పండుకొన ది, అమె న్మిదపోయి 

ను (గహాంచి ధర్భపాలుండు ఒరనుండి కగి (దీసి ప్కుకొెని అటునిటు 

బచారు చేయుట కారంభించినాండుం తైైవారువర కొన నే కాచు. 

కొని యుండవలెనని ఆతనితలంపు. అందుచే కరార్చుండవైన కూర్చుం 

డలే దతండు, కాని ఊపవిరిపుచ్చుకొనుటకు కూడ వి వాంతి లేకుండ 

రోజురోజంతయు (గేమపడి యుండుటవలన ఆతని కావ్ఫలవింతలు రాసా 

గినవి. నీరసమువలన కాటుకదపుటైన శ3, లేకుండ పోయినది. కొం 

చెము సేపు కూర్చున్న యెడల బడలిక తనని తలంచి న్నిదపోవుచున్న 

కల్యాణిప్రక్క-నే చలికిలంబడి నాలస, వెంటనే రునికిపాష్ను వచ్చినవి. 

665 నిద ఆపుకొన లేశ కత నే తలకి/౧ద6 బెకొని భం 

న్నాండు. వెటనే అతనికి గాథనిద్ళ ప్యనదిః 

తెల్ల వాగుజాము కావచ్చినది. వత్వుబు కూయసాగినవి. గూర్చు 

దిక్కున చీకటి కొంచెముకొంచము వెదరినేసాగినది, కాని ఐ"రికువు 

రికి నిదాాభంగము కలుగ లేదు. [కము కమముగా తూర్పుదిక్కున ఆకా 

శ మందలి మబ్బుతునుకలు శకెంపెక్క-సాగినవి. నుంచుపడిశ చ్చ చ్చి 

చివరకొమ్మ లన్నియు ఆయెండపడి బంగారుపూత బూనిన పా 



౧౧౮ ధర్: సా లును 

పోష్టులక్యలక కలిభర్థరనులత్ో  అకవియంతయు రొద పెళ్టినషి అయినన్ర 
వార్ముభియుల్టకు మెలకువ రాలేదు. 

కొంచెముసేషటికి ఎండనుదిరినది. సూర్యకాంతి ముఖ్రుముమై 

బడినంత నే ధర్మ పాలునిక్రిమ్మూతము "మెలకువ వచ్చినది. తొందరతొం 

ధగా లేచి తూర్పున్నా( డతడు. నిర్నానువ్య మైన ఆకోనేటిగట్టున 

. షచ్చనడ్డివై ఆజన్నసుకుమారి మైనకల్యాణేదేవి ఇంకను న్నిదపోవు 
చువే యున్నది. కల్యాణిని తాచినతోడనే అతం డులికిపడి | క్రిందనున్న 
కల్సి తీనుకొని లేచి నిలువంబడినాండు. అతనిచూపులు కల్యాణిముఖ 
మున్యుండి మరఅ లేదీ, ఆముఖ్లమున లావణ్యమును 'లేయెండయు పెనం 

కలాకుచువ్నమి నిదపోవుచున్నను కనుబొమ్మలు కదలుచున్న ట్లు 

న్ని సౌండభ్ర్య్య లకీ ఆముఖమున విసంతయావనమునుు పుపష్పుసౌం 

దర్యముము; వాన నామనో జ్ఞితను, దాచుకొన్న ట్లున్నదా అంతలఅంద 

మైనముఖమును ధర్శ్మపౌలుం డిదివర కన్నండును మాడ లేదు. మరొక 
చోటు కవంబడవచ్చునని మైన ఆతనికి తోచలేదు. 

మెడవేఢి ఎక్కు_నెనది. చానితాకున కల్యాణికి ని దాభంగ 

మైనది. ఆమె కన్నులు నులుముకొనుచు తేచి కూర్చున్నది. ఏంతో 

ఆశముళతో రెప్పుకేయకుండ ధర్భపాలుండు తనముఖము*ేసి మూచు 

చున్న ట్లామె (గహేంచినది. వె టనే ముఖము వంచుకొన్నది. నీగ్లు 

వలన ఆమెముఖము ఎజి వారిపోమినది. ముసుగు కొంచెము సస్టకొని 

ఆమె ముఖము (పక్కకు తొప్పుకొన్న్యది. ధర్మ పాలుండుకూడ తనయా 

(తమును ఆమ కనుష్ట్రోనదసు సిగ్బాపడి ముఖము మరొకవైపునకు (తిప్పి 

నాఢ్రుః 

ముఖము (తిప్పగానే అతనికి కొంచెము దూరమున ఖీ 

కలలో కట్టినేేవు కానవచ్చినది. అనేవు ఇవ్వడు వాడుకలో లేనట్లు 



చతుక్థఖభాండము గరిక 

తోచుచున్న ఏ. దానిమె ట్లన్నియు పచ్చగడ్డి పెరిగిపోయినవి. అ శేశ్ర 
(పక్కనే 'పెద్దరావిచె కటి ఉన్నాది. దాని క్రీంద ఎండుటాకులు కప్పని 

బశీయున్నవి. ఆచెట్టు కంటంబడంగానే అతనికి వెనుక ఒకమోరూ జరి 

గినసంగతి తటాలున స్ఫురణకు వచ్చినది చీలారోజుల కరము ఒకో 

నాం డిక్లే కల్యాణియు తానును గోక రృదుర్దమునుండి పారిపోయివచ్చా 

ఈకోనేటిగట్టన ఉన్నప్పటిసంగతు లన్నియు ఒకగ్టిబాక్క-తగా అతని 

మనసున తోచినవి వెంటనే అతు కల్యాణి శేస్రి చూచి దేవీ! శాలి 

నొప్పి త్యపోయినదా 4 *) అని అడిగినాడు. 

“ఆం తగ్గిన&ి ’ 

 ఇప్పుకు కొంచెముదూరమూ' నడవంగలవా * ”' 

( నడవవచ్చును మరి $ 

( అయితే (గామములోనికి 'వెళ్ళుదము? లే. పహ! 

కల్యాణి మెల్లగా లేచి విల్లువంబడినదిం (ధర్శపాలుండు వరల 

ఆమెశేసి చాచి * దేవి ! ఈస్థలము గుర్తుపట్టినోవా %” ల్లని అడగ 

సాదు. 

“ఆ'అసిక ల్యాణి ముఖనువంచుకొని మల్లా జబ్లాబిచ్చి 

నది. 

: అప్పు డొకసారి, ఇప్పుడు మరొకసారి, నీత్రోళకొడ క్తిచటికి 

నచ్చి నాను. శ 

కల్యాణి అమాటకు (పళ్యుత్తర మోయళేదు. ముసుగు కొం 
"వము ముఖముమోాదికి లాగుకొన్నది, అనాటిసంగతులు ఆమెరుకోడ 

వ “కాబోలు |! 

మెల్ల మెల్ల గా ధర్మపాలుండు, నడవస్తాగి నొందు ఎంతోకస్టీవ 

డుచు కల్యాణి అతనిని చెంబడి=చినది. కొం'చెమ్ముదూ రము వేళ్లి అతడు 



౧౧౦ ధర్భపాలుండు 

చిరిగిషు చిశాయం,  అపటికిని అమె నడచుటకు వొాలాయాతనసపదూ 

చున్న ట్లూతయ గహించినాండు. వెంటనే వెకుకకు వచ్చి ఆ మెశోయి 

ps తీసుకొనిపోసాగి నాయ. కాయబోత్రభర గారిభుజమువై చే 

యు-సి కై ల్యాణ మ్య మెబ్బగా అడుగుబువేయుచు కొంతసేపటికి (గామ 

మున (పె చేర్గిం చినది. 

అము ఆ (గానసమున మనుష్య లెవ్వరు అలరు, అరాజనము 

త గిపోయినను రగ్రామావుల See ఖ్ వీరిగి గాలే దని 

ధగ్చ పాలు, తట్ ని వాలాపనాంచుడదనాలసు కల్యాణి ర్రిక్క- డికి నడ 

చివచ్చినన గాని ఇక్ ముందు నడవగలిగినట్టు తొ మట లేదు. ఈగా 

మములో ఎవరిబింట నస ఆమె నుంచి తానొక్క-_యి గొడసేనను వెద 

కుటకు బయల దర వచ్చునని “మొదటి ధర్శపాలుం డనుకొ న్నాడు, 

కాని అడి ఆసంభివమని ఇప డతసెకి ౫ -చినది. కల్యాణే కొంచము 

ఆచారము నపచి ఇశముం దగసుగువె టక ఆగి వే, ఎసదా అమె వాలా 

నీరసపడిపోయి అడుగు తీసి అడుగు పె లేనిస్టిక భో ఉన్నదని (గహాంచి 

ధర్మ పాలు? డచటిపచ్చగ మోద కొం పముసేపు కూార్చుం: న మని 

ఆ మెను ms a సం కార్చు న్నా (దు, అప్పటికి పగలు 

జాముపొ) ద దక్కిన ది. గ ఇహ్వోత)మందలి సూర్య భగ వానులు (వచం 

డనమూరి యె (బహ గృైండమును వెలిగించుచున్నా le అబ డెబ్బ వలన 

ధర్మ వాలునకు దాసామెనది, అతంచు లేచి నిలువబడి దేవ! తిను 

టకు పంష్ణఫలాదు లేనెన దొరకునేమో మాచివచ్చెదను. మో రిచ్చ 

టనే ఉండుంపు నేనిప్పుడే తిరిగి వచ్చెదను. ” అని అన్నా(డు. 

“నాకు వాల భయమువేయుచున్నది నే నెంటిగా ఉండ 

"లేను, * అని మెల్లగా అన్నదికల్యాణి. 
జ్ జ ఆలి (| 

6 సె నీబురుప్ళకలనే డంకనను. ఏ ఎమియు ఛయనుశ 
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లేదు ” 

కల్యాణి బదులుచెప్పక అచటనే కూర్చున్నది. ధర్భపాలు(డు 

ఆపక్క-నున్న అడవిలోనికి తినుట శకేమైన దొరకునేమో తేవచ్చు 
నని వెళ్లినాడు. చాలావరకు వెదకి చూచినాండు, కాని ఏమియు 

చిక్క లేదు, చివర కతండు నిరాశుం డైపోయి వచ్చినదారినే మరల 
కల్యాణిని కూర్చుండు మని చెప్పినచోటికి వచ్చిచూచినాండు. అచట 

కల్యాణి లేదు. అతడు గాం తెలి "పర పెట్టి ఆమను పీలువసాగినాం 

డు. కాని ఎవ్వరును బదులు పలుకలేదు, ఆమెను వెదకుకొనుచు 

కంగారుగా అతంచు ఆగ్యామపుపొలిమేరవరకు వచ్చినాండు. అంతలో 

సీపున ఏదో (గుచ్చుకొన్నట్లు తోచి వెనుకకు చూచుకొన్నా(డు* 

అతనివ్పున పొడుగుపాటిచాణము (గుచ్చుకొన్నది చూచుచుండం 

గానే అటునుండి ఇటునుండి రెండుమూడు బాణములు వచ్చి మరత 

తాకినవి అదెబ్బతో అతండు 'తెలివిదప్పి పడిపోయినాండు, 



« 
ees 

గి న కారి బావపుగ(౮ం 

సాయ సమయమున కవచావృతు. న సై నికుడాక ఏ గ్య 

ముకు పరు7ి ౧చుకొనుచదు ఉగ్నరదిశనుండి జెక్కారీనగరమువె పు 

చెధుచున్నాయ నగరముదగ్షరికి వచ్చునప్పటికి టంగులు తెగి గుత్రము 

పడిపోయినది. అయినను అతడు దానిశేసి చూడ నెన చూడకుండ 

శర వేశమున నగరతోరణము దగ్గరికి పరుగాల్సి వచ్చినాడు. అక్కడి 

పడిగాపునాం (డతీనిని అవీ “సీవు ఎక్క-డనుండి వచ్చుచున్నావు *' 

అని అడిగినారు. ఎగరోజుకొనుచు అతయు ఆత)ముతో “ మహాోరా 

జుగా రిక్క-డికి వచ్చినారా ? నేను గోకగ్ల నుర్చమునుండి వచ్చుచున్నా 

ను.’ అనీ అన్నాడు. 

“ మహారాజుగా రెవరు 9” 

“ సీయిగాబూ ! మహారాజు లెందరున్నా రేమిటి? మామహో 

రాజుగారు... పర మేశ్వర, పరమమా హేశ్వర, పరమభట్టారక (శ్రీధర్మ 

పాలచదేవమపహారాజులంగారు. ” 

* అయితే లేదు. గా దేశ్వరుం డిక్క-డికి రా లేదు. ” 

“ అయితే ఇప్పును నగరములో ఉన్న మహానాయకుంజెవరు?” 

“ కమలసింహాదేవుల వారు. ” 

“ అతం డిప్పు డెక్కడ ఉండునో నాకు చెప్పవలెను.’ 

“నే మాతోరణము విడిచిపెట్టి వచ్చుటకు నిలుళేదు. నీవు 

ఈసిఫ వెంటనే వెినచో అక్క-డికి చేరంగలవు. ” 

అంతలో మగియుకజణౌానానికుంకు లేచి “నీకు సరియనడారి 
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చూవెశ్లేదను. చూడు! సిన మొదట ఉగేరముగా నెగ్సీవల్రు, 

తరువాత తూర్పుగా, అటుతరువాత దశ్నిణముగాా చివరకు పడను 

రగా మ్గినయెడల తిరిగి ఇచ్చటికి వచ్చి చేరగలన్ర. ఇదే రాఢ'దిళ 

మున సరియెన మాగ్షము. ” అన్నా(డు. 

అతంప తన్ను ఎకసక్కెమాడునున్నా. డని తలనిషొని ఆనె 

నికుండు * నీవేశాకోళము కట్టిపె . ముందుగా నాకు కమల 

డేరాకు గాని, లేక కతన. పోలిన. వేను-చు 

కార్యముమోద వచ్చినాను. నీవ వేశాకోళమాకుచు 

గొప్ప చిక్కు. వచ్చును. "అని అన్నాండుః 

ఈమాంటు విని తీ “రణము పక్కనున్న ప్రి టినుండి ఓక శు 

జావారికు. డక్కడికి నచ్చినా... అతేనిని చూచి తక్కి-న దొ వ -రికు 

ల దరు తప్పుకొన్నారు, అవృ డు చె నికునిద్నరకు వచ్చి “ (మికా 

వలెను నీకు ? అని అడిగినాయిం 

“నేను గోకర్ణ దుగ్రమునుండి వచ్చుచున్నాను. అమృళౌనంద 

స్వాములవారు స్వయముగా నన్ని క్క-డికీ పంవీనారు. తర ణమ) ను 

కమలసీం హుని కలనికొనవలెను. దయచేసి నన్ను మో రచటికి తీను 

కొనిపోయినచో ఛాలామేలు చేసినవా రగువురు. ' 

“ యుద్ధసమయమున మేము పొరా వదలిపెట్టి వచ్చుటకు 

వీలు లేమ లేకున్న మోవెంట ఒక సేవకుని ఉ డిచ్చియు-దును. మజ! 

నాయక క మలసింహు(మ ధర్భాథి కారిగ్భసహామున బసచేసియు న్నా 

డుం మో రీదారినే ఉకరముగా వెసుణు. దారిలో ఎవరి నడిగినను 

మోకు ఇ కనా మూపిం"చెదరు. ” ~ 

అవృ శె వారికుప చాపం చినయు =గ్రమున బడి సెనికుండు 
ణీ 

౩2”) నా... కొంతదుంరము పోయి చాక” ee అడిగి చతర సే 

గం 
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ధ ర్మాధికారిగ్భవాము తెలిసికొ నా డు. కాని చీకటితో దారి తెలి 

యక అత(డు ధగ్మాధికారియంతఃపుర ద్వారముక డకు వచ్చి “ఇంటిలో 

ఎవరున్నారు ?' అని శేకవేసనినాండు. 

ఆద్యారముముంగిట ఒక పడుచుము శ్రేదువ శా తిచేవతార్నన 

కోసము పూజాసామ్మగి సప్పుకొనుచున్నది, ఆమె ఆధనైనికునికంర స్వర 

ము వినీ గభాలున ఉలికిపడినద* వెంటనే కంపీతకంఠముతో * ఎవరు 

మారు ?ి అని అడిగినది. 

“ నేను పరదేశిని, ధర్మాధికారిగారి ఇల్లు ఇదేనా? 

రెండవసారి అతనిగొంతు వినగానే ఆమెచేతిలోని పళ్ళెము 

కందం బడిపోయినది. గొంతువికిలి మాట పెకి రాలేదు ఎట్లో అతి 

కష్టముమోిద ఎవరు మోరు._ఎక్క-డ మీరు... ” అనిమాతి) 

మన్నది. 

ఆమెకంఠ స్వరము విని పెనికుండుకూడ మాట తడబడిపోయి 

నాడు. అతనినొంతుకఖూడ మూసుకొని పోయినది. ఎట్లో గొంతు 

సరాళించుకొని అతడు * నేను గౌడపేనానాయకు(డను. నారు 

గురుదత్తు(డు. * అని చెప్పి నాయడు. 

“అయితే మోరు_...మోరు ఆస) 

ఆమెమాట ముగియకుండనే గురుదత్తుండడు మరల * మహానా 

యక కమలసింహు. డెక్క_డ? ఇక్కడ ఉన్నాడా? అని అడిగి నాయడు. 

ఇప్పటి కామె గురుదత్తునిగొంతు ఆన వాలుపట్టి కెన్వున “క్రేక్ట 

వేసి (క్రింద. బడిపోయినది. తనకు మాటకు చాలవేపటివరకు (పత్యు 

తృరను లేకపోన్రుటవలన గురుదతుండు మరల పీధిలోనికి వచ్చి ఇం 

శాకవెప్రునుండి ర్రింటిముంగిటికి వచ్చి నాడు. అచటనే కవులసింహు. 

యున్నాండుః 
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అతండు వాకిటిలో ఒకకుర్చీమె కూర్చుండి విశ్రాంతి తీసుకొ 
నుదున్నా(డు. గజగబ గురుదత్తుండు వచ్చి ఆతని కభివాదనము చేసి 

నయ 

“ ఎవరు నీన్ర్ర $ * అని కమలనసింహబుం డడిగి నాడు. 

(తమరు న న్నిదివర కొకమారు కన్యాకుబ్దదుర్ణమున మాచి 

నోము 

(ఎవరు ? గురుదత్తుడా ? ఒసోో ? ఏమిటి సంగతి * ” 

( మహారాజుకబురు తెలిసికొనుటకు గోకర్షదుర్షమునుండి అమృ 

తానందులవారు న న్నిచటికి పంపినారు. మహారాజుగా రీనగరమునకు 

రాలేజా?)” 

6 ముహారాజుగారా ? రాలేదే మరి?) 

6 మహాచేవిక ల్యాణిని వెంటబెట్టుకొని మొన్న రాతి గోకర్ణదు 

ర్ల్షమునుండిీ మహారాజుగాగు బయలుచేరి వచ్చినారు. నిన్న సాయంకా 

లమున శే ఇచ్చటికి వచ్చి దూతను పంపెదనని ఆయన చెప్పినారు. " 

“అయితే. మహారాజుగా రిక్కడికి రాలేదు మరి ?. 

ఈవార్త విని కమలసింహుండుకూడ కంగారుపముచు లేచి నిలు 

వంబడినాండు. ఎదుటనే ఒక పతీహరి నిలువంబడియున్నాండు. గజి 

మును వెంటనే పీయాణమునకు సిద్ధముచేసి తీనుకొనిరమ్మని అపితీ 

హోరిని పంపి కమలసింహుండు. గురుదత్తునిశేసి చూచి-* న్నీ గుజ్జము 
మోద రాలేదా * ” అని అడిగి నాను. 

* వాలాదూరము విపరీతముగా పరుగెత్తించుకొని వన్చుటవ 

లన నాగుజ్ఞము దారిలో పడిపోయినది. " | 

“న వ నివు ప్రస్తుతము నాగుజ్ఞ మెక్కి- పోవచ్చును. స్ శేకాని 

మహారాజు వెంట అంగరక్షకు లెందరున్నారు, ? 



౧౨౬ ధర ]పాలుడు 

* ఏబదినుంది మ్యాాతమే. శ 

( న్నీసిన్య మెరడమరి 9) 

. అజయలతీరమున శిబవిరములో ఉన్నది, ” 

. నాసేనలోనుండి అయిదువందలగుళుపుదళమును వెంటందిను 

కొసి సీన్చ వెంటనే మహారాజును వెదకుట వెళ్ళవలయును. 

గురుదత్రుండు కమలసింహునికి నమస్క-రించి సెలన్రతినుకొని 

ఒకసేవకునివెంట శివిరముదగరికి బయలుదేరినా(డు. జయవర్ధనునికి, 

ఖీవ ఇ దెన్రునికి ఈవార్న చెప్పీపంపుటశకే కమలసింహుం డొక సేవకుని 

పీలిచినాండు. ఆసేవకుండు వచ్చి అతనియెదుట చేతులు జోడించు 

కొని నిలువంబడినాండు, ఇంతలో పై బప్రకూడ "లేకుండ వికాళ్ల త్ 

me వరాహ రాతభట్టావార్యులవా రచటికి గబగబ వచ్చినారు. 

ఆయనను చూచి కమలసింహుండు నమస్కారము చేయబోయి 

నాడు. కాసి భళ్ళు చార్యుల వా నాతనిని అక్జువెట్టి . అతం డేడి ? 

అతం చేడి 2” అని ఎంతో ఆ తముతో అడిగి నాండు. 

(మో రెనరినిగూర్చి పృశ్నించుచున్నారు. * అని కవులసిం 

సు6డు న అడిగి నాయం 

* నాచెల్లెలిపెనిమిటి. వడి ఆతండు ౯) 

( మూభబభావవమరంపగారా 9” 

6 అవును, న్యాయాలం కార సర్వానందభ్య "చారి. పడ 
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 రెంగుగడియల ఈనముము నాద్నరి క బాన్మాణపండితుయును 
రాలేదు, 4 

0 కొత వా "రెవ్యరును రాలేదా? 

: వచ్చినాడు. అతండు మాసేనా నాయకం(డు గుపుదత్తు(డు, " 

( అత జేమాదిరిగా ఉన్నాండు €)” 

౬ అతంకు కవచము వేసుకొాన్నాండు, అటువంటప్పుడు అత. 

'దేలాటివాండని నే నేమిపోనికలు చెప్పగలను ? ’ 

* పోనీయండి ! అతం డిప్పు డెక్కడికి నె్నెనాండు ? ” 

(ఇప్పుడే సేవకుని వెంట సెనికశిబిరమునకు వ్యెనాండు. ” 

నిలుచున్న పాటున వగర్చ్బుకొనుచు ధర్మాధికారి శిబిరమువెపు 

పరుగతి నాడు. శివిరమునకు పోవుచుపోవుచు గురుదత్తుండు ధర్మాథి 

కారిఅంత పుర ద్యారముదగ్వర కొంచెముసే పాగి + ఇది ఎవరియిల్లు ? ' 

అని తనవెంటవచ్చిన సేవకుని (పశ్నించినాయ. 

6 బది ధర్మాధికారి జనానా. ’ 

6 ధర్మాధికారి సరు ) 

. వరాహరాతభట్టాచారిగారు కాబోలు ! ? 

ఇక అక్కడ నిలువంబడక గుకుదత్తుండు శిబవిరమునకు వెళ్లి 

నాయడు. వెంటనే అయిదువందలగుట్తపుదళమును వెంటతీసుకొని 

మహారాజును వెదకుట కె నిలుచున్న వాటున బయలుచేరిపోయినా (డు 



౭ 

విడుద లః 

'నెలివివచ్చి చూచుకొనునప్పటికి ధర్శపాలదేన్రుడు Mrs 

చీన్న మేడగదిలో దుమ్ముభూళి కొట్టాడుచున్న కటికనేలమోాద పడి 

యున్నట్లు తెలిసికొన్నా(డు. ఆగదిలో జన మెవ్వరును లేరు. డాని 

గుమ్మము శిధిలమైయున్నను గట్టగా వేసియున్నది. ఒంెబమోది గాయ 

ములనుండి నెత్తురు కారి అతనిబట్లలన్నియు తడిసిపోయినవి. లేచి 

మూచుకొొనునప్పటికి ఎవరో తనకర్సినిగూడ అపహరించినట్లు అతనికి 

జేధపడినది. 
ఆమేడ ఎవరిదో ధనవంతులది. కాని చాలకాలమునుండి 

దానిలో మనుష్యులు వ్యవహరించుచున్నట్లు తోచుటలేదు. కిటికీ 
లన్నియు ఇనుపయూచలతో బందోబస్తై యున్నవి. కాని వాటితలు 

పులు విరిగిపోయినవి. ఆకిటకీలలోనుండి (పక్క-నున్న తోట రాగా 

కనంబడుచున్నది. ఆగదిగోడ నానుకొసియి రావిచెట్టు మణిచు 

ఎన్నో ఉన్నవి. వాటిబరువువల్ల నే మేడ పడినోవుటకు సిసముగా 

నున్నది. 
ధర్శ్మపాలుండు వాలసే పాలోచించుచు అగదిలో అటునిళు 

పిచారు చేసినాడు. ఎన ఆబంనిఖాసనానుండి తవ్పీంచు కూలిన 

వలెనని అతనికి దృఢ క సంకల్పము కలిగినది. వెంటనే కిటికీలదగ్గరికి 
వచ్చి ఒక్కొ_క్క-ఇనుపయూచచే ఉశాడించి చూడసాగి నాయడు. ఆగడి 

కాకనెపున కిటికీకి సరిగా మజ్రిచె్లాకటి ఉన్నది. క 
చన గదిగోడ చాలావరకు Ss ess ఆకిటికీ కమ్ము: లుకు ౯౩ 



పను లెపోయినవి, వెళ్ల న ఆకమ్ములను ఉఊడంవ్సి వేయవ తెనని ధర పా 

లుంయ (పయత్నించినాండు. కమ్ము లూగులాకుచున వే గాని ఊడి 

రాలేదు. అప్పు డత(డు కొంచెము వెనుకకు వచ్చి ఒకంయపూపుతో 

ముందుకు పోయి కిటికమ్ములను ఒకతాపు తన్నినాండు. _అదెబ్బశన్' 
ఒకకమ్మి వంగిపోయి ప్టువదలిపోయినది. ఆతాపువలన ఆగో' 

కలు "రెండుమూడు (కిందపడి చప్పుడేనది. ఆచప్పుడు వీని . 

నుండి ఎవరో గట్టగా (4 ఎవరురా ?” అని కీక వేసి నారు. ధర్మః 

లుం జేమియు మాటాడకుండ మరల యభధాగ్థానమున కూర్చున్నా 

డు బయటనుండి మరల  శకేకవదియు వినరాలేదు. అరగడియసేపు 

ఊరకుండి మరల ధర్మపాలుం డాకిటికిదగ్షరికి వె రెండవయిను పకమ్మిని 

ఊశందీయుటకు మొదలుపెట్టి నాడు. ఇటుకలు పడిపోవుటచే ఇరువ 

యూచలు పట్టుసడలి పోయినవి, అందువలన రెండవక మ్మో మామూ 

లుగానే వచ్చినది. వెంటనే ఆసందునుండి మెల్లగా శరీరము బైటకి 

దూర్చి (పక్క-నున్న రావ్ చెట్టుక్"మ్మాను అందుకొని సె కగిరినాండుం 

ఆమేడగోడమై మొలచినరావి చెట్టుకొమ్మలు పకి ఉద్యానవనము 
లోని మామిడి చట్టుకొమ్మాలల్" క లసిపోయినని, ధర్మ వాలుండు చప్పుడు 

గాకుండ రావిచెల్టుమోదినుండి మామిడి చెట్టుక్ "మృల పెకి (సాకి పోయి 

నెమ్మడిగా అక్క-డనుండి కిందికి దిగినాండు. తరువాత కొంతసేపటి 

వరకు మాల్లాడకుండ అక్క_డనే స్థిరముగా నిలుచున్నా (డు. మనుష్య 

లున్న అలికిడి ఏమా తము 'లేకపోశ్రటవలన దిగులుదీరి నెమ్మదిగా 

ఆ మేడచాును తిరిగివచ్చుటకు బయలుదేరినాండు. 

మేడ వెలుపల ఎవరును మనుష్యులు లేరు. నాలుగువైపుల 

దట్టముగా తీగలు పొదలు పెరిగిపోయినపి. మేడచుట్లును తిరిగి చూచి 

చివరకు తాను మైటికి నచ్చినకిటికీసండా మరల అతడు. మేశలోనికి 
17 



౧౩౨౦ ధర్భపాలుండు 

పివేశించినాండు. అతండు ఏగదిలోనికి | పవేశించినాయో ఆగదిలో 

జనమెవ్వరు లేరు. కాని నివ)పోవుచున్న గు్టుమ్మాత్రము వినవచ్చు 

చున్నది, వెంటనే ధర్మ పాలు డాగదినుండి బెటికి వచ్చి చూచినా 

డు అపుక్క-గదిగుమ్ముములో ఒక_సైనికుండు గుబ్లు పెట్టి నిదపోవుచు 

న్నట్లు అతనికి కనబడినది, ఆపైనికుని పక్క నే ధనుర్భాణములు, 

కతి, డాలు నేలపై. బడియున్నవి. అతనినోటిమోద ముక్కు-పైన వీధి 

విరామమ లేకుండ ఈగలు మునురుచుత్ననవి. దానినిబట్టి వాడు తెగం 

దాగి యున్నాండని ధర్భపాలుండు (గహించినాండు. వెంటనే ముని 

(వేగమాద వాని పక్క-కు వెళి నెమ్మదిగా అక్కడ పడియున్న ఆయు 

ధముల నన్నిటిని లాగివేసినాండు. తరువాత వాని ఎదురురొమ్ము 

మిద ఒక్క-దూకు దూకి ఎక్కి కూర్చున్నాడు. ఆదెబ్బతో వాకు 

మేలుకొన్నా(డు. కాని ఏవిధముగాను తప్పించుకొనుటకు గాని శేక 

వేయుటకు గాని ఏలు చిక్క- లేదు. వెంటనే ధర్శ్మపాలుండు గొశ్సవిలు 

వయెన తనతలపాగాతో వాని కాళ్లుశీతులు, నోరు కట్టివేసి మొదట 

'తానున్నగడిలోనే ఒకమూల చడ చేసినాడు. 

సైనికుండు న్మిదించుచున్న గదిగుమ్మముతలుపు వేసియున్నది. 
ధర్మ సాలు. డాగుమ్మముదగ్రరికి "వెళ్లి మెల్లగా 66 కల్యాణే 1” అసి 

విలిచినాడు. గదిలోపలినుండి ఆలో అని అతముతో జవాబు వచ్చి 

నది. కల్యాణి తనకంఠ స్వరమును గుర్తుపట్టన దని ధర్మ పాలుండు (గ 

హించుకొన్నా(దు. వెంటనే అతండు మరల మెస్తుమెల్హగా 6 భయ 

ము లేదుః కల్యాణి ! నేను ధర్మ పాలుండను, ” అని అన్నాడు. 

వెంటనే కల్యాణి We వచ్చి నిలువయబడినడి. 

కాలిచపడు (గ్రహించి ఓ ఇప్పుడు ఏమియు మాటాడనవన్దు. గుమ్మ 

మున కాపలా ఉన్నవానిని కట్టి పారవేసినాను కాని ఇంకను ౭జ రిద్ద 



చతుర్ధ ఖండము ౧౩౧ 

రీయింటితలో వనమూలనో ఉన జు నే ననుమానించుచున్నాను. ఈ 

తలుపు _బెటిగొశ్లెమును నేశు తీసెదను. నీవు లోపలిగడియను కూడ 
తీసి తలుపుతీయుటకు ప్రయత్నించు. ” అని ధర్మపాలుండు చాప్పీ 

నాదు. 

ఉభయులపయత్నమువలన తలుపు వీడినది, కల్యాణి గది 

ఈవలికి రాలేదు. లోపలినుండి 3జీ (వాళ్లు ఇప్పుడే లిరిగి రాగలరు!” 

అని అన్నది. ఆమాటకు గాడేశ్యరు. జేమి బదులు చెప్పక ఆమెని 

ఒకమారు మూాచినా(డు. అతని కెంతో విసయము కలిగినది .కల్వాణ 

ఒంటినిండ గాయములు కటుకొన్నబు చినిగి చీనిక _లెవోయినది, 

తలక ట్టంతయు చిందరవంద రైెనది. అసూర్యంపశ్య యెన ఆరాజకు 

మారిసాటు జూచి ధర్మపాలుండు నిలువున స్నీరెపోయినాండు.. నెమ్మ 

దిగా కల్యాణి వెలుపలికి వచ్చినది వెంటనే వా రుభయులు తడబడి 

వోన్చ అడుగులతో ఆపాడుమేడనుండి బయలు వెడలి అడవిశీ పడి 

పోసాగినారు. కల్యాణి గుండెచెదరి ఏడ్చు మొదలు ఫ్టైనది*, ఆమె నూర 

డించునప్పటికి ధర్శపాలునికి తల ప్రాణము తోకకువచ్చినది. చివర కెట్లో 

అమెకు థెర్భము కలిగించి 4 నీవు + వారు రాగల ' రని అన్నాను: 

వా రనయగా? ” అని అడిగి నాడు 

* దొంగలు. ” 

“ఘూర్థరులు కారా)” 

( కారు గాడదేశీయులు. కాని వారివెంట ఒక ఘూర్టర సెనికుం 

డున్నాందు, ” 

( అఘూర్టరునిమాట 'లేమైన పీకు 'వెలిసినవా ? ” 

(ఆ వాండు ఫఘూర్జర సినానాయకునిదూత, 66 ధన మిచ్చి 

ఘూర్టరులు దొంగలనందరిని వశము చేసుకొన్నారు. వారితో దేశ 



౧౨౩ ధర్మ పాలుండు 

మును చ పుచున్నారుః ఎ) అది విన్నాను, 

( అయితే మనము ఘూ రుల చేతులలో చిక్కు-పడ లేదు ? * 

( లేదు. కాని సాయంకాలమువరకు మన మాస్థితిలో నే ఉన్న 
యెడల తప్పక వారిచేతులలళలోే చిక్కు_పడిపోయి ఉందుము. ’ 

6 ఎందువేత ? ? 

( ఘూస్తర సేన ఈసాయంకాలమున కీక్క-డికి వచ్చి మశాము 

చేయునని వారు చెప్పుకొన్నారు 

“నేను పంచ్లకోసము వెగినపుడు నీవు ఎక్కడి! నెన్లి నావు 

కల్యాణి గ 

£ నేను భయపడి పోయి అడవిలో చెట్లుచాటున దాగుకొనుటకు 

'వ్ళైె నాను, అచ్చైచాటుననుండి ఒకదొంగ వచ్చి నన్ను పట్టుకొన్నాం 

డు. నేను విడిపించుకొని వెన పోవుటకు [పయత్నించినాను. ఇకుగో 
అందుకే నా కీలాంఛ నాలు జరిగినవి. | 

ఈమాట చెప్పీ వఏక్సుచు కల్యాణి తనజంటిమోదిగాయములను 

'చెబ్బలను చూపించినది. తగువాత కొంచెము తెప్పరిల్లి 6 అప్పుకు 

మామాట జ్ఞాపకము వచ్చి నా శెక్క-డ నేని దుఃఖము వచ్చినది. నే 

నెంతో వడ్చినాను. ” అన్నదామె, 
6 నిమాట ఎందుకు జ్ఞాపకము వచ్చినది కల్యాణ శి? 

(నాకు తెలియదు.” 

( తరువాత ఏమి జరిగినవి ? ” 

కల్యాణి ముసుగులోనే తలవంచుకొని మెల్లమెల్లగా ఉనా 

యేస్చు మూచి దొంగలు నానోరు కరి వేసినారు. *' అన్నది. 

( తరువాత ?” 

( అప్పుడే మారు వచ్చినా, దూరను కుండి మే దొంగలు 
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మ్ బాణముత్ ' డన ధించి నారు, మోరు తెలివి వ్దప్పీ పడి'బోయి 

సారు, ఇవరుదొంగ లు మిమ్ము మూసుకొని ఆపాడుమేడకు తీసికొని 

తు. అది దూచి నేను తెలినిదప్పీ పడిపోయినాను. లేచి 

చూచుకొనునప్పటికి రా తిపఢినది. 
(అయితే ఇప్పటి కప్పజే ఒకరోజు గడచిపోయిన దన్నమ-ట?” 
(అనను. మోరు తెనివిదప్పి పోయినారు. అందుచే (వొద్దు 

"తెలియ లేదు. ” 

(అయితే సేగాని నీ వింతవరకు ఉపవాసమేనా ?'” 

కల్యాణి ఏమియు మాటాడ లేవు. దానినిబ్యి “ రెంనురోజులు 

పూరాగా ఆమె కొటికియుపవాసము. ” అని ధర్శపాలుండు (గ్రహించు 

వసి ఒక స్టిగార్చు పవీడిచినాండు, తకువాత వారుభయుు మెల్ల మె 

ల్లగా ఆద్యూమైన అడవిలో నశచినడచి కొంతసేపటికి ఒక చువుదగ్ష 

రికి వచ్చినారు. అచెకువ్రు కనంబడంగానే వారికి పోొణములు లేచి 

వచ్చినవి. శేవ్రుదగ్వరికి వె? వా రుభయులు కకుపునిండ నీరు (తాగి 

నారు. చాహము తీర్చుకొన్న తరువాత అచెపవ్రగఫ్టుననే కూర్చుండి 

షి శాంతి వి తీనుకొన మొదలు వె” స్రనారు. 

సాయంకాలము శావచ్చుటమూచి ధర్శపాయుడు కరవులు, 

డి తీగలు, తీసుకొనివచ్చి ఒక 'చెళ్ఫుక౨ద కల్యాణికోస మొ మంచె 

ఏర్పాబుచేయుట కారంభించినాండు, సావధానముగ వాకుభయు ౮ 

కూడ కష్టపడి చిన్నగుడిసెలాగున కట్టుకొనుచున్న సమయమున 'వోపీక 
నుండి కాలిచప్పుడు పినివీంచిఐది, వెంటనే ధర్మపాముండు గుభా 

లున లేచి వెకుకతిరిగి చూద. - “౫ శముభోనే కవవావృతుం 

డన యోానథు- డొ. ఎ అతనికి కన బడినాం ఎ ధక్భపా ఎండు చుస! 

కరు తికుగానే అమాసు కు టన సఎడ్తి-క స్పా పెకి స సేనికను గా 



౧౨ ర థర పాలు త 

దానుసారముగ అభివాదనము 'చేసి * గె డేశ్వరునకు జయము !” అసి 

శీక వేసినాడు. 

ధర్శపాలుండుకూడ ఒరనుండి కత్తితీసి పట్టుకొని “ ఎవరూ 
నీవ ౪ * అసి అడిగినాడు. 

“ మహారాజ! ఈభృుత్యునిపరు గురుడత్తు(డు. ? అని సవిన 

యనుగ రూధుంజు చెప్పి నాయడు. 

“ఎవరు సారు లో 

“ మహారాజ! గుుదతుండు, గొడసేనాదళమందు “మూగ 

ఆనే నన్ను వీయిచుచులిదురు, ” 

తిండి తిష్పలు లేక, గాయములతో బాధపడి, (శ్రమపడి సీర 

జబించిపోయియున్న. ఆగ'డసామాజ్యాధిశ్వరుండు గుభాలున వచ్చి 

ఆయోధునీకంఠమును కౌ(గలించుకొన్నా(డు. ఆయోధుండు మహో 

నందమున వినము)(డైనా(డు. 

ఉబోద రా క ురుదూ 

ధర్శ శాలు నోట మాటరాలేదు. అతనినొంతు మూసుకొని 

హోయినది, అంతలో అనిక నారణ్యము కంవీంచివోవునట్టు బ్యవట్షండ 

మెన జయ ఘోవ బయఖుదేరినడి. అది వివి విన్నితులడైపోయి ధర్మ 

పాలు ఆయానుని శేసి చూచి ( గురుదత్త ! ఏమిటి సంగతి?) అని 

ఆగతముతో పిశ్వించినాంయం 

( మవోరాజ ! మి మ్మానుసంధించుట్న కె అయిదువందల సి న్య 

ముతో నేను బయయు'దేగివచ్చి నాను, శ తువ్రులు కనబడిన టున్న ది. 

అందుచే వారు జయఘోవ పెట్టుచు శతున్రులను అకమించుచున్నా 

రనుకొ నెవరు, " 
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ఈ ఇప్పు డాసేన ఎక్కడ ఉన్నది €) 

న. 9 ( ఈశచారువ్రు ఉత్తరపుగట్లున, 

6 నావెంట కల్యాణీమవోదేవి ఉన్న ని !' 
( ఆమెకోసము పల్లకి తెచ్చి సాను, ” 

ఆముస్తును గబగబ శిబి రాభిముఖుకౌ బయఖుద్దేరి నారు, 



సె 

నోవిందుని కృక్రిథౌ = ఇము 

కీ ుముగానే యుద్దము చల్లారిపోయినది. ఘూనైరసేనలు 
దాదాపుగ గంగాతీరమువరకు ఎంత తొందరగా { క మప వచ్చి 

నభో అంత తొందరగానే కడమటికి వెనుఏరిగిపోయినవి. రాధ దేశ 

మును బరేందోమండలముకు ఏకకాలమున హఠాత్తుగా ముట్రడించిన 

ఘూర్డరులు ముట్టడి మాని వెనుకకు పారిపోవ్రచుండుట చూచి గాడ 

సీనానాయకులు మహాశ్చర్య పడినా. కాని గామములను నుగ్నము 

లను విడిచిసె వ వారిని తపంముట్టే నావాస్ా-ప ను ఈవిషయమున 

ప్రిమధనింహుని సావధానత ఎవరికిని మనస్క-రి-చ ము, విమలనంది 

మ్న్యాతము గుజ్రపుదళమును తీసుకొని వారిని వెంటాడించినాయ. 

ధర్శపాల దేవం డప్పు డెక్కుడ ఉన్నాండో ఎవరికిని తెలియదు. 

అడవిలో ఒంటరిగా చిక్కు_వపడిపోయిన మహోరాజును కాం 

బోవు ప పట్ట మహా దేవిని తీనుకొని గుకుడత్తు(డు డెక్కా-రీనగ రమునకు 

వచ్చునప్పటికి ఘ్యూర సేనలు గౌడమును, మగధను, అంగ దేశమును 

వదలిపెట్టి కహాశ దేశమునకు నెళ్ళిపోయినవి. శొణనదము దాటుటకు 
తరు క (గా వారితో విమలనం ౫ యుగ్గము జరిగినది, సరిగా 

అసమయముసకు జయవ్యాకుండు, భీష్మ దేవు కొడ వచ్చి సహాయ 

పడినా. ఆ ఆయు. మున 'ఘూర్తర ములు పూ గా ఓడిపోయినాగు. గొడ 

నె నికులు "వేలకొలది ఘూూగ్తర పై నికులను బందీటుగప నావ, 

- కల్యాణిని తీసుకొని ధర ్రైపాలటేవ్రం కు వచ్చుటచే జెక్కా వీ 

నగరము రాజధానియెపోయినది మహారా జదుపతులను చూదుటై 
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bo 

ora mar ng హస్ < r= బంక రము భేదము పోకుండ అబాలగోపాలము జశము నచ్చి నగర 
“1-9 A స Oar డం § _ హో చ్యారమున బి టుకిగుకుక్క-ల కను పక్టుకొెని యునా ర నూతనదం 

పతులను రారేగించుటకే ఉత్సవపు పుసేర్చాటు లస్నీ యు జరిగినవి. 
(on 

న్ 

ఇంంంంటను గుమ్మములముందు అరటిచెట్టను పాతినారు. దాస్యారబంభ 

ములకు పూలదాకలు మామిజిత రణములు అలంకరించినారు, 

ముంగిళ్ళయంవు. పూన్షకలనము లు=దచినారు. ఉత్సవవేవములతో 
జములందరురు రాజదంపతులకు ఎకునో్కో-లు చేయుట సంసిద్ధమై 

ome 

pen 

యున్నారు. కల్యా wee నగరు క ఆంత .. 
> యా యు 

అందర్నప్ముక ము, రక మలనింహుఎునత్యుక్రూ న అనమ్ముక ము వ 
( (౮ 

సగరములో ని 'మాజ్యాధశ్వరు ఎల. డుండుటకు తగినయిలు 

లేదు. అంజువలన నగరమునదడుము పవద్దనేశా వేసినారు. గ 'జేశ్వ 

మకు. నగరినములళోనిక వచ్చి ఆశ రాలో ప్ర సించినాయు, కల్యాణ 

'దవిమాతము ధి ర్మాథి కారి యంత పురమునకు వెళ్ళినది. నగరము 

నకు నచ్చిన నాటమభ శ్యృహ్నము నివిరమున కూర్చుండి క ములసింభ 

వితో గ Fat దేశ్వరుండు ఆమాట ఈమాట చెపుచున్నా ౮౫. (పసంగు 

వశమున కేములసిహుయడు నవ్వుచు గాడేశ్యరునితో * మహారాజ | 

మారు కల్యాణిని ఎప్పుడు వివాహము చేసుకొన్నారో అప్పుడే 

న్ లో | బి స కో జో నాకంకు చిన్నవా రె పోయినా ఏ మన మిష్పుడు ద్వారిబంధథువు 

లము మోకు కల్యాణ నిచ్చి వివావాముచేసి నాపినతల్సి చనిపోయి 

గ we శ శ 3 ఇ” గ 9 టట J హన లఅచవ్రుండు త్తు కుడి (ఎమి టది * గోకర్ణ దుగ్రస్వామిస 

చనిపోయినడా €?)” అని ఆతము" సో అక్షిగినాయు, 

+ అనను మో సకోసురు తెలియనేచేదా ? 
తా ల్సి 

ద Xe క లిం మం "శ్ wen 



బదిరా ధక్శపాలుండా 

అయితే కల్యాణికికూడ "తెలియనే తలియలే దన్నమాట ? * 

. జెలిసియుండదు కమలా 1!” అని ధర్శపాల దెవుం నొకని 

కార్చు ఏడిచినా(డు. 

. అయితే గగువన్తుతు మో క్రీకబురు అందంజేయలేదా ? ' 

“చేదు. ఆమె ఎట్లు చనిపోయినది £ | 

( తనయకో వారిదుగ్గమును కాపాడుటనే కల్శిపట్టుకొెని యుగ్ధ 

మువేసీ ఏరస్వభ్లమందినది. మహారాజ |!” 

(అయితే నోక గృదుగ్షము ఘూర్తరులవశీ మనదా మ 

. లేదు. అమృతానందగుకుదత్తులత' కూడ నాపీనతిల్లీ కోటగో 

డ నెక్కి సైనికులను ఘూర్థరులపెకి పురికొల్ప సౌాగినడి, ఆసమయమున 

శ్మతువులనై ఫుననుండి ఒక వాణము వచ్చి ఆమకు తొకినది అదె 

బ్బ అమె చనిపోయినది. ఈకబురు చెప్పుట్నశె గురుదస్సుయ మోద 

గ్రీరికి వద్చినాండు. | 

(గురుదతుం దీనార్త నాతో చెప్పలేదు. ఆతం డిస చెక్కడం 

“ సగరమున (శ వెశించునప్పు తతండు మాపిక్క- సె ఉన్నాఃడు.ి 

( ఆతరువాత నాకు ఆతండు కాన్సించ లేదు? 

అయితే అతం డక్కడ ఉన్నాడో కనుంగొనవతెనా? ’ 

మగా రుంకుండు, నేనే కనుగొనెదనుః | 

ఇ వేస్య్యరుస సెలవు పకారము దండధరు. డొక (డు నివిఠములో 

నికి వచ్చి సాండు. సూదగ్యుని తీసుకొని రమ్మని థర్నపాలుం వాని 

అయాక చినా. ము. వెలి సెలవుతీసుకొని వెళ్లి పోయినాండు. ధర (పా 

ఏల కనులనింాు)ం శేసి మాచి (మహానాయక ! ఇప్పుడు 

“౫ దొారబ, భువు లెవ్యరును లేరు. కాగి నాే 

శశబురు ఆమకు 'తెలియం చేయవలెను, ? అని అన్నాం 



చతురగ్ధఖండము రాద = 

( మహారాజ! క్ర ల్యాణి ఇప్పుడు ధ ర్మాధికారియంతఃపురములో 

ఉన్నది, కావ్రన ధర్నాధికారిభార్యగాని, చల్లెలుగాసి ఈవార్హ ఆమెతో 

చెప్పుట మంచిది, మనము ముందుగా ధర్మాథి కాశి కీసంగతి తెలియ. 

జేయుట ముఖ్యము, | 

“నింటనే సేవకుం దొళయు ధర్మాధికారికో సము వెళ్లి నాండు,తరు 

వాత ధర్శపాలు(డు మరల కమలసింహుని 4 నుభూనాయక |! గోకర్ణ 

దుర్గమున కిప్పుడు ఏర్పా 'పేమెన చేసినారా ?” అని అడిగి నాయ, 

( మహారాజ ! నే ఖే. ఏర్పాటు చేయగలను ? గొడప సమహో 

'దేవి కల్యాణియే ఇప్పు డాద్తమున కథీశ్వరి. కావున ఆమెయాధిష 

త్యమును కాపాడుటకు మారే ఎవరినైన నియోగింపన లెను. ” 

ధర్మ పాలుండు బదులు చెప్పకుండ ఆలోచింపసాగినాండు, శొం 

'చెముసేపటితో సేవకుడు వచ్చి ( మహారాజాధిరాజగా దేశ్వరునిసన్ని 

ఛానమునకు పరమానముం౦డలధథి ర పకన "హరాతభక "కాకు ల 

వారు దర్శ నార్థము వచ్చినారు. ' అని చెప్పీనాండు. 

లుల నీస్ ఫఘమే వారిని లోనికి డు ల ప్రై) వుసి ఆజ్ఞా 

వీంచినాండు, వెంటనే a బృ రిభూండమును సీనుకొని నర్మాఫిశారి శిబి 

రములోనికి వచ్చినాండు. ధర్మ పొలుం డాతనికి నవుస్క-గించి నసుఖా-టి 

నుని జేసి (ధ. గ్భాధికారీ ! విశేష సున పవిమోద మిమ్ము వీయునశంవీ 

సాము, మోయింటిలో అందరును కులాసాగా ఉన్నారా?” అని 

(పశించినాం హ్ 

( గడచిన రెండు సంవత్సరములనుండి నేను తీఠనిమనోవ్యధతో 

కొట్టకొనుచున్నాను. శే 

ఢం శమనోవ్యధకు శారణము 1” 

( మహారాజ |! ఘూగరయ సు ముడటిగోజులలో నాచెఫైత్తీ 



3 CK న్ని "జ వ ఇ 

4 స FE ప nu (6 నా @ 

కమిట స్య్వాయాలంకార సన్యానంద భి టార్ స్వల్ప కారణమున వ్యు 

విడిచి గేచినోయిస%ిల ? 
లు 

హే న gs రై ల “హాల ఉల సై 
అయిఅ  ఇంతవరరుగూడ ఆయనసంగక తెలియనే తెలి 

--ట్తి 4 
యలేచా? 

జలర్ ల వై యజ కరా లో యు వో 

(తేలు వ మున య్ ఎంంచినొా. డని ఏనా ను, ఈకబును లి 
4 

౮ ge 

నినతరు వాత చ మ మల సుం వారిని, మజాకువూర వాకాల'దిస్పుని, 
ఆ 

షస ల In హ్హ vo ) స్తా బా co 7 న్ 

DF న ఉరవిస M9 క గ ననటుంనదది జవం నాను, కాసి 
a2 అ) 

స z we ద? ae 2 క ws అ 

సతు లతా. చా లను లు. అలన సుం టె వనుక ఒక 

న్ ” a శ” pa స 

మాప నగురుదతుం. డనుసినానాయకుపటు గో? ప గ్రమునుండి ఇచట 

నచ్చినాండు. క ఫప్రుట్రసితోాలరు కల పట. “ఆయన. ముతో 
పాణ 

నమూయింటికి నచ్చినాండు. మాటలో లనను అనవాయిప్టి నాచెల్లెలు 

ఆక స రాానందుం డని చెప్పినది. అఏమొవ పు టి గురు 

దతుంమను అయిబు లేతు స ర్యానంటునికబురు అంతకన్న తె! 

య టేపు 

ళ 
*౧౦ 

ఇతో ఏ మలనింహా ! గురుదత్తుందు _ిహ్మబడా 

“ ఉన్గవమోము డొకమారు నాతో అశు చెప్పీ నాయడు. 
౧౧ 

గూ న్యాయి-లంకారులవాగు న్యాయనా(స్రైమును ay 

చిపైె? కతి బినా శెందుకు 9) 
రు లు 

“మహారాజ! మాచెనె లన్న అకగకి పంచసోణముల 

ఆమెను విడదిపెక్సి ఉండవలసివరననియే ఆతండు డబ్బు సంపాద 

ఫుకూడ సోన్సట మానుకొన్నా౧కు. ఒక ద రపు వేళ మా 

లలు నాభార్య చేతికున్న బంగాగాగాజులకు వమూచఛచి అటు వంటిగాజుః 

re “చేయించిపెస్టు ను అశసనిని కోరినది, అనగ చేయించు 



చతుగఖ:ండము ౧రగ 

కప్పటి కాళని ఫీలుచిక్క- లేదు. అపఘడు నగ చేంబాచక పోయినను. 

వచ్చు పర్ణ నాయ మమియు లేను. కాని ఈస్వల్పవిషయమున కే 

| జాస్ 
స ర్యానందుండు పు ఖమున టొ భించిపోయి. ఇసు వదలి పెట్టి లేచి 

రేయినా టన, 

“మరి గుకుదని గుక్రాపుస వారి కల్తిసాము, మాచి అత(డు 

క్ వ GD చెప్పట శకెవరును వాతాపి 

క మహం జా రాటు! తమతండి/గారు నాన 'మెక్క కపూ 

ర్వము దేశ మంతయు అరాజకిముపలన నుహోపు చేభపడిపోయిన ది. 

అప్పుడు గాడవంగ జపయు లదు జాలిమన భదములు లేకుండ అశ్రు 
విద్య నేర్చుకొన్నారు. ౫నఅపుస వారిలో సర్వానందుండు ఆరి తేరిన 

చేయిం విలువిద్యలో మూమండలమం దతసకి సరిజోడు లేదుః కత్తి 

సాములో అత. శెన్నో మారులు గిడనికులనుకు క ప్పడింజి పార 

పస sda గ 

కళ నీలా ల త్ = i _ ల శు 3 

అతాణూసోవి స Seed WNC Y= J 

“మహారాజ ! అతం డెప్పునును కివచము వేసుకొనియ్ కన 

బఎకను. అందువలన అతనివమూవిరి ణి “దిని చప్పటకు తెలియదు.’ 

అసి కవులనింపహు (వము చెవి, నొందు.” 

“ అవున. అత. డప్పుపను DS Byes గడిన్ను కూడ 

"లేదుః ’ 

ఆసమయముననే ఒక సెవకుండు లోనికి వచ్చి గాపశ్వాడుని కభి 

ల య. iu జ$! ఏ గ్యానంచుల వారును, ఉద్దన 

“సోన నాయకుందు ప, దన్ని శాదినుండి బయం జెరినారు, గాజీశ్యరు 

నితో సంధి కొడంబడీ స్ట హూటరావైన గోవిందవ గ దేవుండు ఘూర్గ 
ores s ఉం 



౧౮.9 భర పాలు(డు 

రులపె దండెల్సి ముట్టడించి నాండు. ? అని కబురు ఇెప్పీనాండుః 

“ మహారాజ ! ఇన్నాళ్ళకు గోవిందుడు. చకధారణము చేసి 

నాడు. ఈమా రిక జయము తప్పదు మనకు,’ అని నవ్వుచు కమల 

సింహు( డన్నాండుం 

మహానాయక ! చిపళ శెట్లో మనకు కాపు దొరకినది. (బతికి 
బైట బడినాము కాసి చౌద్ధసంఘముమూ తము నా కాజ న్భాంతము 

మరచిపోని నీతిపారము చేర్చినది. ” అని ధర్శపాలుం డొకపెద్ద నా 

ధు విడిచినాంయ. అతనిముఖము వొడి పోయినది. ఇంతలో సేవకుడు 

(ప్రవేశించి ( గురుద 3 సేసానాయకుండు రినిరములో లేడు. ఎంత వెద 

కినను అతసిజాడ కాస్సించ లేదు, * అనికబుకు తెలియం చేసి నాండు, 

ఆమాట విని ధర్మపాల దేవుండు మెల్లగా ధర్మాధికారిమహాశయా |! 

గురుదత్తుంజేగనుక నిజముగా సర్వానందులవ్యార్ యున్న యెడల రెండు 

నూంషమరోజులలో నేనే స్వయముగా అతనిని పట్టుకొ నెదను. మారు 

దయచేసి కొంచె మోపికపట్టవలెను. సశే. |పస్తుతవిషయము. మి 

మ్ముక శార్యార్థమ ఇచ్చటికి కీలువనంపీనాము. చే నీనగరమునకు 

వచ్చినతరువాత (శ్రీమతి కల్యాణీమహో దేవిగారి తల్లిగా స్వర్షష్థు రా 

లైనట్ట్లు మాకు 'ెలిసినడి పాప మామెకు ఈశ ల్యాగె ఒక్క తెయే 

కూంతురు. ఈకజురు తెలిసి కల్యాబీజీవి గుండె చెదరిపోవునని మేము 

డిగులుసడుచున్నా ము, దియచేసె పిలునుబ్య పూరు మూయాడంగుల 

చ్వారా ఆము కీశబురు ప్రమాద మేమియు "లేకుండ చప్పీంపవలయు 

ను.' అని అన్నాయుః ' 

చాలాసేపు నెకుకముం చాలోచనలు చేసి చివరకు వరాహ 

శాతభట్తావాన్యుల నాకు మెల్లగా ౯ కార్యముమూాత్యము దహ్మ-రమై 
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నదే. కాని వలినవారిసిలవెనతరు వాత ఎన్టికార్య మైనను చేయక 

తప్పదు. ” అని "సెలవు తీసుకొని వెళ్లి పోయినాండు, 
( వుహానాయక |! గురుదత్తు. డెవరు ?$) అని కవాలనింహునీ 

అడిగి నాదు. 

6 అది సమస్య యే. స 

+ దీనిని ఎవరు వూ ర్రిచేయంగలరు 1) 
$ (శమ + 



జొ 
ల వో న 
hae ఇ <a 

x 

Me నూమిడితో పులోని శిబిరమున 'కాపొౌయ 

న్న ఒకి సన్యాసియు, వయసు చెెన ఒక యోాధు( న్న 
న . 

దురు కూర్చుండి మాకా యుప "నుచున్నా జ్య సంధ్యా సమయ యైనను 

మిడి యుండకాల మగుటచే డశేరాలో ఉక్క ఎక్కువగా ఉన్నది, అందు 

వలన ఆవాటసారులివరును దారిపిక్క నున్న రియమాని కిచెగ్సు 

స్డను సై సరానుకొని క 2 se 
క్ 

చస్ట కంద వెయ్యి పెకి వె! వందమ- 'దికిమె టు నంటవనుకొను 

ఘం Ee" చున్నాను చేరా నాలుగునైపుల మ న. బుజముసెం 

రార ఆ nm < 

6 స్వామోా | -ఈజీవితములో చేయనలనసినపను లన్నిటిని ముగి 

చుకొని వచ్చినాను. కాని ఒక్కటిమాత్య మే ఇంకను మిగిలియున్నది” 

అని అవృద్ద్ రాఖం డన్నాం... 

“ ఏమిటది ? ? అని అసన్వాని అడిగి నాం 

కల్యాణి పెండ్లి. గాచేశ్యరుని చేతి కామెను అప్పగింత వెట్టిన-చో 
(౧) రు 

ఇంక నేను నిక్షిచారముగా చచ్చిపోవచ్చుకు. ' 

6 ఈమారు తప్పక యున్గము ముగిసిపోశును. ఏవిధముగా నై 

నను ఇంక కల్యాణే డేవివివాహమునకు ఆగు ఆలస్యము లేదుః ౫ 

( జ్యోతి శ్భా(స్రై మందు తమ కనాధారణ్మపజ్ఞ ఉన్నదని "నేను 

విన్నాను. కల్యాణి దే జణవివి నాసా నొ — వాం 

లో వ్ me 
ఎస్సుణు పతం దుబారా రం క 
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మనసు చాలారోజులనుండి ఆనుర్ణాపడుచున్నది. ” 
( కల్యాణిని వరాడకుండ ఆమెజూతకము చెప్పుటకు పిలు లేదు, 

దేశమునకు తిరిగిపోయిన తరువాత ఆమెను మూచి భాగ్యగణనము 

వేసి చెప్పెదను. ” 

. వోనీయండి, నామనసు కుదుటణడి యెప్పుడు నాకు ముక్షి 

కలుగునో చెప్పుటకుకూడ ఏలులేడా ? 

6 చెప్పవచ్చును. అయితే కొంచెము దగ్గరనా రా. స 

వృగ్ధు(డు సన్వాసిదగ్గరికి వచ్చి కూర్చు న్నా 6డు. సన్యాసి 

అతని చేతిని చాలాసేపు పరీక్షచేని అయితే ఉద్ధవా! కల్యాణి ఎప్పుడు 
పుినదో పీ కేమెన జ్ఞ పక మున్న దా CBD en 

( ఉన్నది. ఒక యీడు అశ్షయుజమా సములో పెగ్గగాలి వాన 

వచ్చి భూకంపము పుకినది. సరిగా భూకంపము పుటైన అరగడియకు 

కల్యాణ్ పునః నాకు బాగుగా జ్ఞాపక మున్నరి, ” 

ఆమాట విని సవ్యాసి ఆతనిచేయి వదలిపెట్టి వెదురుపుడక తో 

నేలవె ఏవో అంశేలువేసి గణింప మొదలుపెట్టి నాడు. కొంచము 

చీపటికి వెవురుపుకక ఆవల పారవేసి + ఉద్ధవా ! ప్రిివరేే కల్యాణికి 

వివాహ మెపోయినది. ' అని అన్నాయ. 

(స్య్వామా! నేను లేకుండ కల్యాణి పెండ జరగుట అసంభవము.” 

. వెండి కావలసినసమయము దాటిపోయినది. అయి తే ఇదివర శే 

అయియుండవ ఇను, లేనియెడల ఇంక వెండ్రిఘుటన లేను. ” 

ఆసమయమున మామిడితోపు మారు మోగిపోస్రెనట్లు_ సంగీ 

తము బయలుదేరినది. కరుణకోమల మెన ఆకంరస్వరము విసి సన్యాసి 

త బేకదీక్షతో చెనవియొగ్గి ఆసంగీతము వినసాగినాంయ. |(క్రమ్మక్రమము 

గా సంగీతము చగ్గంకి వచ్చుచున్నట్టు తోచి ఉద్ధవ ఘోషుండు. లేచి 
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మాచినాయ. ఒకశాలరకుయ పానుకొనుచు ఆ చారిసిబడిణక రము7* 

వచ్చుచున్నాండు. బోలకుయు న్యానివాడు. ఆతనిబట్ద్ట లన్ని మాసి 

చీనిగిపోయినవి. శరీరమంతయు శుమ్కి-ంచిపోయినది* 

ఆబాలకుంస వచ్చుచున్న దారి సరిగా జాడదేశమునకు పోవును. 

సన్సాసి విశ్వానందుండను ఉనవ ఘోహషాండును ఆదారినే గెడచేశ 

మునకు తిరిగి సోఫుచున్నారు. ఆదారిని దర్శిదబిశుకులు కావలసినంత 

మండి ఎప్పుడును కనుపెట్టుకొని యుందురు, విశుకు లందరును పాటలు 

పాదుచుండును. ఏవేళను ఆదారిని సంగీతమునకు లోటుండదు కాని 

యింతటినున్ని త మోనచక్క-నిగ్యాత మిదివర శెన్నండును వినిపించ లేదు. 

ఆశుభురళోమలకంర స్వరము ఏని విళ్వానందుండును, ఉద్ధవ సైరానుం 

దును శన్నయ్యులెపోయినారు, వితుకులలో 9కసుశిక్షి తగాయకునిని, 

ఇగ మినిక గఆ గాత)మును ఇట్టి అందమైనపాటను వారెన్నండు 

నరా దియుండ తేదు. అందుచే వారి కెక్కడ లేని ఆశ్చర్యము కలిగినది. 

ఇారివదలి పెట్టి ఆచాలకుందు 'జేరావెపు రాసాగినాండు. డేరా 

దరకు వచ్చి నిలువబడి మరొక చక్క-నిపాట పొడినాండు. పాట 

బలి చినతరుచాత భీమోపాత్ర మూవీ బచ్చము వెట్టండీ ' అని 

ఆ వెలకు. డన్నాండు, 

(అబ్బాయో ! ఈవెపునకు రా ' అని విశ్యానందు. డాబాల 

కుని పీలవీవినాందు. ఆభాలకుండు గొంతుసవ్వడి గుర్నుపుకొని ఆమా 

మిడి చ కిందికి వచ్చి నిలునణబడినాయ. 

న అబ్బాయిలా 1! నీ వెవరు ౪” అని వి శ్వ్యాశందుం డడిగి నాండుః 

“జను ల | 

“ నిజ్చీక్సు? ) 
గ a 
నాసా స ని నాలు / ఆ 

Pre, 
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“సీ క్రింకొకే 'శేదియు లేదా?” 

“చేదు. అందరును * గుడే ' అని పిలచెద్నుి 

“సి కాప్పుర ముక్క_డ?' 

“ఇప్పుడు వీధులలో : 

“షంతకు మునుపో? ’ 

“ఎక్క-_డనో ఉన్నదని మాయమ్మ చెప్పీనడి ” 

్న వూయమ్మ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నది? ' 

“నారు తెలియదు’ 

“మరి నీ వెక్క_డికి నెకుదున్నావ్రు?'’ 

“ శాడనగరమునకు " 

“ నీమాట వై ఖరినిబ్బి గాపహండ వని నేను మొదటనే అనుకి 

న్నాను, అకడ నికు ఇల్లున దా?” 

“ తెలియవు. గ'డశగరము పే జెప్పిన మాయను అజేపనిగ 

ఏడ్చును స్ట 

“ మాయమ్మ కెందుకు బిచ్చ మెత్తుకొనవలసినచ్చినది * ' 

“మా నాయన చచ్చిపోయిసనాయు అందుచే తిండి లేక ” 

“ అయితే కావలసినవా రెవ్యరు లేరా వురి?’ 

“ అగికూడ తెలియదు నాకు. బిచ్చముపెట్టిం చండి త్వరగా?) 

“ బిచ్చము పెళ్పైదము, అంత తొందరపకుచున్నా వెండుకు?) 

త భార ప్రాణము విసు గెతునష్టు పృశ్నయు వేసి చంవీ చివ 

రకు ఎంతనుందో తన్ని తగిలి వేయుట నూమూలు ”’ 

“మే మాలాగున చేయము. సే కాని సీతండి) శేమిపనో 

నీ వెరుగుదువా €” 
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“ “రాజుగారి సేనలో కొలువు, యుగానికి సోయి మాతం డి 

చచ్చిపోయినాయడు. శ 

“తువాత?ి 

“తువాత తినుటకు తిండిలేక నన్ను చంకశెతుకొని మా 

యమ్మ ఏిథులలో బిచ్చమానకు బయలుబేరినది. కొన్నాళ ఎ కౌగొ 

మములో బిన్చము దొరకలేదు. అందుచే బిచ్చముకోసము దేశ దేశా 

లకు పోనలనసివచ్చినది స్ 

ఆచాటలకు ఉద్దవ ఘోషునికన్నులనుండి రెండుకనీ టిబొట్లు 

పాలిపోయి ముడుతలుపడిన వెక్కులపై జారిపడినవి. విశ్వ్యానందుండు 

పూడ మాటాడలేదు. అతనిగొంతు బిగిసికొనిపోయినది. చివరకు 

ఒక నిట్టూర్చువిడిచి అతండు మరల “మరి రాజుగారు మోకు జీవనో 

పాధి ఏమియు మూవించ లేడా ? ’ 

“ ఎవ౭కోసము మానాయన యుద్గము చేసినాండో ఆరాజు ఓడీ 

ఫోయినాయు ” 

“ అయినే నీకు కాలకేపమో ? ’ 

“ ఇళ్లు విచ్చమెక్తుకొనుచు కాలశ్నేపము చేయుచున్నాను. 

బిచ్చముకూడ వొరకినరోజున వొరకుకు, ేనిరోజున లేదు. కాని 

ఎవరో నానోజులు వ్యైంచుదమున్నాండు, ఎవో ఎక్కు డనుంచియో 

వచ్చి నాకు బిచ్చము డొరకనిరోజున అన్నము తెచ్చిపెట్టును. చావా 
'మెనపుగు న న్నేవెరువ్రవశైన తీనుకొనిపోన్రును. నేను దారి తప్పీపో 

యినప్పు జెల్ల మరల దారికి తీసుకొనివచ్చి విడచివెట్టును. అతం 

'డెననో నే నరులను, అతనినిడనూ[త మే నాకు కనబకుచుంనును, 

అతం డెప్పుడును నాదగ్గరికి రాక దూరదూరముగ పరుగెత్తి పోవు 

చుండును. ఆయనను జీట్టుకొనవ తె నని శ నెన్నాళ్ళనుండియో తు 
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గుచున్నాను. కాని కనంబగుటలేదు, వమి చేయను * ’ 

ఆమాటలు విని విశ్యానంగు జేస్చచు ఆ గుడ్డిపీన్ల వాసిని 

ర కదుముకొన్నాండు, ఆ గాలకుం:సు విన్ఫితులై పోయి మూపు 

లేని కన్నులను అతనిముఖముశేసి (తిప్పినాండు. కొంచెముసే పైన 

తమవాత విశ్యానందుండు మనసు దిటన్రచేసుకొని * బిడ్తా! నేను 

కూడ గాకుండనేం సన్వాసినికూడ, ముక్కు-ప చ్చలారనియీడున నే 

నీన్ర పడరానిపాట్లు పడినావు. నీవు నావెంట గొడనగరమునకు రా. 

వచ్చినట్టయిన నీ శేసుయు లోటురాకుండ నేను కను పె మైదను, ఏమి ? 

వచ్చాదవా 1?” 

“అంత ఎందుకు బాబూ ? ఎందరో నన్ను (పశ్నలు చేసినా 

రు. ఈమాట లెదరిత్ోనో వెవ్పీనాను. కొంతమంది బిచ్చము పెట్టి 
నారు, కొందరు తన్ని తగిలివేసినారు. కాని ఎవ్యరుకూడ షోొలా 

గున జాలిపడ లేదు. ” 

మరల విశానందు( డాళొలుని సందిట అదుముకొని “నీక్చ 

నానెట గెడదీశమునకు కా! వమి? వచ్చెదనా? అని అడిగినా 

క్ ఆగు కపి వాం, కంచము వాపు నొచ్చుకొని * వచ్చెదను. 

కని (పబ్లుతేము డోన్న పాటున అ*లేను. * అన్నా(ను. 

ఆగుస్జపిల్ల వాని అనన వినుచు ఉన్ధవ్రం డింతవరకు ముఖము 

వంచుకొని కంట సినుపెట్టుకొనుచు కూర్చున్నాడు. ఇప్పుడు రాలే 

ననుమాట వినంగానే అతండు తల పెశప్పి కన్నులు తుకుచుకొనుదు 

“ఎందుకు రాలేవు బాబూ €* అని అడిగినాడు. 

( ఒకముసలినాండుకూడ నావెంట గాడదేశమునకు నద్చుచు 

న్నాను. నేనే అతనికి డారివూపిచువు తీనుకొనిపోర్రచు న్నాను, 
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నేశీ గనుక మీతో వచ్చినయెడల ఆముసలివాండు అన్నమునీన్షు లేక 

మలమతఆతూడి చచ్చిపోవును, ” 

“నీ వాళ కన్నులు లేని కపోతివి. చారిచూవీంచుచు నీ వింకొ 

కనిని తీసుకొనివద్భ్చుదున్నావా ? ” అని విశ్వానందుంకు చిరునవ్వు 

నవ్వుచూ అతిగినాలి. 

(. అతంయ తాలా వయసుచెల్లినవాండు. అడుగుతీసి అడుగు 

పెట్ట లేడు పాయక్స్చికృముకోసము అతండు గాడనగరయాత్య) చేయు 

చున్నా6 డట. ఆసంగతి నాతో చెప్పీ సాండు, నాకు దారిమూా పెట్టు 

చన్నమహానుభావుం జతసికి ఎందుచేత చారి చూ-ష్ట్రెట ౪దో నేను 

"తెలిసికొన చేధున్నా ను. ” 

( ఎాదుచేత 9)” 

( అతంతు నాతో : నేకు మపహాపావిని, నా పాణనుల కసూ 

రుముని అక్షలకొలందిజనులు పాణములు విడిచినారు' అని అన్నాండు* 

(శః అయితే అతసనిగికాడ నీవెట తీసుకొనిరా. మనవుం 

దరనుబ కలని పోవచ్చును. | 

అఆగ్యుగ్లివి నోడు వెంటనే విశాంనందుని సందిలి విడిపించు 

కొని తహడారిక చేరుట కె వెనుకకు తిరిగినాండు, అది చూచి ఉన్గవ 

ఘూసు౮స. (నేను నిన్ను రాజమార్గ మెక్కించి వచ్చెదను. పవ)” 

అని అన్నాక 

; అవసరము లేదు, నీడవలె ఎవరో నాముందు నడచుచు 

నాకు వారి మూపిచుచున్నార. అతనిని చూచి నేను చారి గుర్తిం 

శనగలను, ” 

పాట చాశుకొనుచు ఆ|గుడిపిబ్గవాయ రహాడారిసిబడి వై 

పోయి నాయ. ఆపాట విసి ఆద్గన్రు(డు “ఎంత,మ.చిపాట!) అని అన్నా. 
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డు కాని విశ్వానందు( డామాట వినిఫీం చుకొనక తపజకదివతో జారి 

కీసి మూడసాగి నాం. కొంచము సేపటిలో చిక్కి. శల్యములు కనబడు 

చున్న ఒకముసనివానిని చేయిపక్లుక్ "ని నడపించుకొనుచు ఆ గుశ్లీశీల్ల 

వాండు మరల 'డెరాదగరికి శాసాగినాడ,  విశ్వాసందు(డు రెప్ప 

వేయకుండ ఆవచ్చుచున్న ముసలివానివంక చూడస్తాగి నాలస. శారి 

ద్దరు దగ్గరికి వచ్చినతరువాత వి శ్వ్యానందుండు లేచి నిలువంబడ అవి 

చూచి ఉద్ధవుండుకూడ లేచి నిలువంబడినాండు 

అవృగ్భుండు వచ్చి నిలువున వణంకివోవుచు “నన్ను రశ్నీంచు. 

వ్శ్వానందా ! నన్ను రక్షీంచుః ” అని విశ్వానందుని కాళ్ళమి "ద పడి 

ఏడవ సాగ్ నాలు 

వి శ్యానందు. శోవృడ న్ చేయి పట్టుకొని చేవందీసీ * ఎవరు! 

సంఫ [సం మో రిక్క_డి కెందుకు వచ్చినారు రి అసి సీన్వెర పాటు 

తో న 

* సిపాదము లాశ)యించుటకు. : 

. అదేమి నూట! బుద్ధభదాా! మిరు ఉత్తరాపథమునకం 

సంఘగ్గవికులు. చేను మామూలుచకరాజును, నాజపౌదవటఖ ల్మాశ 

గ 
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నన్ను దెప్పిపొడిచి వేశాకోళము చేయకు. విశ్యానంజా ! 
నాయహాంకారము నూాసిపోయినది. నామూలముననే సద్ధర్శ్మ మడు 

గంటిపోయినది* నా పాణముల కుసూరుమని లెక్క_ లేనంతమంది జనము 

వెంశ్లాముబిశ శల చానసిపోయినారు. వారిఉనునుు నాకు తగిలివతి, 

నాక ర్శ మిట్లు కాలినది, స్య నాక్మాశయ మిచ్చి రక్ని రచన లెళు, 

నాపాపమునకు పరిహారము చెప్పవలెను. ’ 

ఆద్యం బధిరులకు వురల వి స్వానంతుని కాళ్ళు వ వ్యుకొనంబోయి 
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నాండు, గొని విశా్య్యనందు' డాతసి చేతులు ప్ట్టుకొని అడ్డు వెద్ద్ నాయ, 

'అవృన్దుయ మరల “ నేను సువ్ళా వ ర్షకునిప్పుతుండను, వయసు చెల్లిన 

తఠువాత సంభుమున (పవేశించినాను. కాని బంగారముపైని ఆశ 

నన్ను వదలిప్ట్రలేను. గాజేశ్యరునివలన అనవసరముగా ధనవ్యయ 

మగుచున్న దనియు, ఘూర్షర రాజుతో సంధిచేసుకొన్న యెడల ఈఖర్చు 

తగిపోవుననియు చానివలన సంఘకార్యములుకూడ నెరవేరు ననియు 

'విజ్టేపడి దురాశకు లోనై నేను నమ్మినవారిని మోసగించినాను 

చాసికి నాకు పా్రయన్చితృ మైనది, అనుభవింపవలసినదంతయు అను 

భవించినాను. నాకు కర పాయనశ్చిత్స మైనది. కార్యము గ క్షైక్క్6 

గానే ఘూర్హరులు నిజూపము వెస్లడించినారు. నిరపరాధు లైన 

ప్రీపుముషుల నెకుటివరదలతో ఉశ రాపధమంతయు పంకిల మెపోయి 

నడి నాకు కావలనినగిక్ష అయినది. సద్ధర్శమునకు గ డేశ్వరుకంచు 

వురొకదిక్కు.. లేడు. ఉగ్నరాపథమున కంతకన్న గతిలేదు. క్షమించి 

కన్ను మరల గా దేశ్వరుసి సన్నిధికి తీసుకొని వెళు 

ఈమాటలల్ో విళ్వానందుని ముఖము ఆకల మెహోయినిదిం 

అతండు చిగునవ్చునవ్వుచు ' సశశాని స్వామీ ! ఈ గుడ్జిపిన్ర వానిని 

చొరకించుకొ న్నా శెందుకు 9) అని అడిగినాండు, 

“తిధి! విశ్వానంద ! మనయదృసష్టములతో ఈ బాలకునియద్భ 

ప్లమునకు ఎక తెగ సినంబంధ మున్నది. ఎంతకాలమువర కీసి వొకడు 

నాను. దొరకంతో అంతవరకు నేను నిన్ను కొలసికొన లేను. ఈష 

వాడు దొరకిననాంచే చక్రము వేసి చూవినాను, ఈతనిణోగూక 

గాడమునకు బయబుదేరినయెడల దారిలో నిన్ను తప్పక కలనికొనం 
గల నగి తేలినది. ఇది ((హణారము. ” 

ఈచుూూటు విని సిశ్యానందుడు చిరునవ్వు సిర నార 
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చేచాలం ఈము. 

డక్యాంరీనగరము పక్కనుండియే గఆగానటి పిబీహించాదు 
న్నది. ఆనడీతిరమున బహుపవుశాతన మేన తాతిదేవాలయ ముక 

టున్న ది. ఆదెవాలయముచుట్టును కాలక)మేణ రాని జాపి మ్మ ణుద 

అలైనవృత్షుములు పెరిగిపోయినవి. చేవాలయయుముంబే ఒక పెస్దరావిచె 

ట్టున్నది. దానికొమ్మలు చేవాలయముమిోాదికి పోకిపోయినవి. ఆజు 

న్రవలన చడదేవాలయకగిఖరము కూలిపోయినది* గుడిలోనిలింగము పాన 

వట్టము దేవాలయముకన్న బహుపురాతన మైనవి. ప్రతివ్యచేశన యా 

తడు మొదట ఆజేనున శేమిపేరుప్టినాండో తెలియవు. కాని (పస్తు 

తము జనులంద రాబేశ్రని  వృద్ధమహాదేవ్రం ” డని వీల్చుచున్నారు. 

అది నెళాఖమానము. పగలు నాలుగుజూాముుంలుమాడ ఎండ 

నిప్పులు చెరిగి లోకమును మలవుల మాశ్చూ మన్నది. అసలునసఏజ వేళ 

మ్మూతము కొంచెము కొండగాలితగలి (పాణముబు కపైదుటంబదు ఏలి 

న్ని. ఆపొద్దుమాపువేళ ఒకచాటసారి నదీతిరము వె-ట “యా "బని 

కడవుటిరుండి తూర్పునకు వచ్చుచున్నాడు. అతఒబ్బుల, షయ... ౪% 

వోయినజతి. ఒంటినిండ దుమ్ము చీదరలాడుచున్న ది. అతంయ మెను 

గా కాళీ వ్చుకొనుచు ఆదేవాలయనుంపఠకు వచ్చినాడు. ఇంకము 

ద గుతెకుట కాతనికి సాథ్యముకా లేదు. జడలికవలన అతనిశరీరమ్మే 
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ఆరనికి బీనెశోయినం. అశం శాపసోపాఖపకుదు ఆదే వాలయము 

దరి చె నక్షరు కూలంబడి నాడు. 

Hr నగరములోని (స్రీ 9 కొందరు సరకు చం 

కంబ్యణకిెని ననుచు ౩ శేరంతాలాడును చేశ వులోనికి వచ్చినారు, వారిని 

మూచి కొంచెము విసుపకొనును ఆభబాటసారి గుడిప్ళక్క-నున్న 

మరొక చై పకక వి కూతు న్నా లుం ఆ(స్ర్రీలందరు వేళాకోళము 

లానుకీ కొనుచు నా నముచేయుటకు నీటిలో దిగినారు, 

( వన్నావతో ! ఓవీడా ధ న్మాధికారి బా వమరంది రా లేదట 

గాడా ౪) అని ఒకయామె అడిగినది 

(సజశషూ మరి? వారింటికి వెెనాను గాని నా కెవ్యరును 

కనంజడ లేకు ” అతి తురొక తె అను ది. 

అయ్యూ ! వచ్చినా డటమ్మూ ! రాకరాక అక వారింట 

కాయబ్యైటటవేత న లుగురిలోని వచ్చి మొగము చూవపీంచుటకు సిగ్తు 

పడినాఢతు కాబోలు |!” అని ఇంకొకతె అన్న ది. 

(సీ కోమిటమ్న్మూ ముగవాతిశి? నే నింకొకమాదిరిగా విన్నాను. 

మ్ మూ (పొర్బకు)౦కునప్పటిక్షి వచ్చి మరల తెల్ల వారకుండ నే వి 

శోన్రుచు నా _డటమ్మాా 1 $ అని మాటజాణతనముగల మగువ ఒకె 

అన్నది. 
(అయితే నీ ఇవా యుమిటొసే ? అక స్మాక్తుగా ధర్మా 

ధికాశిచెల్లెలు మూత్చపోయినది. ఇది తెలిసి చూచివక్తుమని సందె వేళ 

నేను శారింటికి వై నాను. ” అన్న దొకవనిళ, 

6 ఎన్నాళ్లయినది *' అని మొదటియామె అడిగినది. 

. దగ్గరదగ్గర వారమురోజులు కావచ్చినది. సరే చూడు! 

శిశంము ! శేను నృచూతును గదా మూర్భలేదు గీగ్భశేదు. 
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మొన్గులా గున్మదామీ. పని వేయవలసివచ్చుశని ఈబ డయెక్తు ఎలి 

వక్క అయ్యూ పాపమని నలుగారు మాచుటకు వ్చ్పానప్పటికి మూర్చ 

పడను నటించి నడవలో పంసుకోన్నది, ఆము వదినెగారు అక్కడనే 

ఉన్నది, అసలు చిదంబరరహస్యము మన శేమి తేలియను ! నయ 
గురు చెప్పుకొనుచుండంగా నేనుకూడ విశ్నాన. ” 

' ఏవుని వినా వో మాకుకూడ కొంచెము చెప్పు 1” 

( ముంగిట కూర్చుండి ఆయిల్తాలు పూజకోసము వశిష్ట! న్ు 

కొనుచున్న దంట ! ఇంతలో అయిబులేకుంకవోయిన మగనిగొంతు 

వినవచ్చినవ(ట ! వెంటనే ఆనిడ తెలివితప్పి పడిపోయిన దంట ! వమి 

పోశ్లమారిపుం తే అన్నూూ ! మొదటికుంచి చివరవరకు సర్వము అజ 

ద్ధమేనంట ! ఎంత శెన తగునే ఆ gre! 

ఆచ్య్మెకిద బాటసారి ఈమాటలన్నియు ఆశ్వాసకి తే 

తూచా తప్పకుండ విహాయ ఉక్క-సోసి శరీరము చిటదిటలాఉజోప్పు 

చుండుటవలశ స్నానము చేయవలెనని ఆతం సూడ ప్రపిక్కగా 

సీటిలోనికి దిగినాంయ. అ(్ర్రిలందగు అతనిని చూచినాకు. అతనివీపు 
మోద చెద నల్లనిమచ్చ ఒకటి ఉన్నరి, అది చూచి మొడటియాయె 

. చూచినావంపే ! ఆమచ్చ ” అన్నక, 

( పుట్టుమచ్చ కాంబోలు 1 ) అని కెండవయ మె ఆన్నవి. 

ఈమాటలు వినివిననస్టు నటించి ఆభాటసారి స్నానము నేసి 

మురల ఎప్పటి చెట్టునిడరు వెెఫోయి errr ఖ్ర-తలో నయగు 

_రెదుగుగు సౌకీ స్త్రీలు చీప్పురూతోో దారిలోని చ్లా చెదతూ భాగుచే 

యుచు నగరమునుండి నవీతీరమునకు వచ్చిబ”రు. వాగివెనుకనే నలు 

గురు సేవకులు దుమ్ము ₹౫కుండ దారిణ-ట సిక్ ద చు వచ్చినారు. 

ల ద్రం అది చూచి ఐలోవారు ( ఈరుట్టహస 
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వంత ఎందుకోనమో * ’ అని నోరునొక్కు_కొనుచు గునగుసలాడ 

నాగినారు, 

( ఆాళ్ళనే ఎందు కళ నంసూడదళా ? ” అన్న దొకావిడ. 
6 ఈగంవరగోళ మంతా ఎవలిళోసము ? ” అని సాహాశీించి 

ఒక తరుణి ఆసేవకులను అడిగినది. 

“శాజచక్రవ ర్తి ప్లిమహాదేవిగారు బేవతాదర్శ నాని కిక్క_డకు 

వత్తురని ' అసి ఆసేవకుందు కొంచము థిమాకీగా చెప్పి నాయ. 

ఆజశౌబు వని మొదటియాను తలపంకించుచు “వమి విరళగవా 

టన్నూ! ఒక్క-మా శే కొండచిప్లుపస్తట్లు మాటాడుచుసన్నా(డు, 

ల్లకూ్యా ! అపొగకుబోతుతనము, అవ్నె చూపు చూచినావా € నౌక 

రువాని కంత తలదిషుగు “తన కత 1 ఏ మెగిరిపడుచు న్నా (జే 

అనా! 1) అసి అన్నది. ఆమాటలు వినిపించుకొనక రండవయామె 

జరిచాఠకుని కేని చూచి * ఒక్క_పట్టపు దేవి యేనా వరెవ్వ రెన వచ్చు 

చున్నారా ?” అసి అడిగినది. * మహాజేవివెట ధ ర్మాధికారి చెల్లి లు 
అమలాదేవిగాక, ఆమె వదినెగారు ' చిత)మతి'కా'దేవిగారు మరిళొం 

దరు రాజకాంతలు వచ్చుదున్నారు. ' 

అది విని రెండవమూమె * అయితే అక్కా? మన మో నేళ 

అ౩కొకగడియ సే వీశ్ళ_డనే ఆగి ప్వుపుదేవి వచ్చినతపవాత ఆమా 

పునేఖలు చూ ఏ ఏలున్న యెశల తపక సంలు వమూ్ట్ఫ్హాడిహాడ 

వెళ్ళవలెకు ' అని అన్నది, 

“ కన్నులు మాది! వచ్చి మూగ్తాడుచున్నా వేమే? లే ్ఫళో 
ప్పుపు బేవిన్సి కలసికొను కే గాక నెవెమ్సు మాబబుకూడ మా గాడెద 

మేమి? ఏమి తె వారకన మే తి |! అని మొశదిమూ: ము౫ను 
చి 3 రచ కో 42 
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“ అచబేమిశు ! మహాదేవి ఆకాశముమోదినుండి ఊడీఉడినవా? 

“ సీక్కు గుంజెలుంచే ఆమాట అనుచూన్నావా 9? ఏమి సావా 

సమే తల్లీ! తినుటకు తిండి లేకపోయినను ధిహాకీకి తక్కువ తేద 

సారావారడు వచ్చి మనల నండరిని అవతలికి వెళ్ళంగొట్టినవుడుగాని 
మహాదేవిసంగతి నీకు తెలియరాదు !” 

ఆమాటలు విని సేవకులు నవ్వుచు “ వరావుహాజీవి వకామూ 

లు అమ్మలక్క-లలాటిది కాదు. మాతో మనసీచ్చి మాట్లాడి ముర్యా 

దచేయుశు. మి మ్మెన్వరును వెళ్ళిపొమ్మనరు. మోాంయ్కప్ట మువచ్చినం 

త సే పికడ ఉండవచ్చును. సరదాగా మవాజేవితో మాబ్లాశత 
చ్చును ఏమియు మాటరాదు ” అని చెప్పినారు, 

“మంచిమాట! సిన నచ్చినమాట అన్నావు మాయక్క. 

గారు తూడు! దెబ్బ” ెక్రోనట్లు వలాగున సూటిజోట మాట లశుచు 

న్నదో ? * అని ముఖమాడించుచు రెండవయామె శుసిసిన ని, 

ఇంతలో వడెనిమినిపల్ల కీ ౨ వచ్చి గుడిద్యార ఆగిశవి. పల్లకీ 

లను అక్కడ దింపీ బోయీలు, కాపలావాంతు, సేవకులు తప్పు 

కాొస్నారు. వెంటనే పట్టపు దేవి, చి, (తమతికా దవిః ఆమలాబేపి, శుఆజ 

రీచేవి మొదలె న రాజకాంతలు లిక ర్రెలశోకూడ శేవులోనికి వచ్చి 

స్నానమునకు నీటిలో దిగినారు. సేసపేకువరుసల వచ్చిశయిళక్తా్యాడ 

నందరిని మంజరీబేవి ప్పుమహో దేవికి ఎరుకపరచినది. పట్రపుబేవిగారి 

యపరూపమైన చక్క-దనము, మాట మంచితనము, అణకువ, చూచి 

నగర స్త్రీ లందపకు దవడలు నోర నొస్కకొన్నారు. అమలథేవి 

మాత్రము అందరితోళాటు కాక ముందుగా స్నానముచేసి పూజ 

చేయ మొదలుప్మె “నది ఆమె ఎవగిణోను నోష షవివ్పీ మాటాడిన పాప 

ముు పేలే వ. సాయి కనక వేపుకు 30 మగలెర కుక సు. 



దగ్గూ ఢల్ల పాణం(డ 

గళాడ తడిబ్య అతో నే వృద్ద్గశి వుసకోవిలలోనికి వెళ్ళినారు. నగర ్ర్రీ 

అందరు వించెలతే నీళ్లు ముంచుకొని ఎవరింటికి వారు చె పోసాగి 

శారు. దారిలో నడచోచునడభుచు తరెండవయామె వలదటియా 

నెతో * దానిపొగిన పొడిచివేయ ధర్నాధికారి చెల్లెలి నంగనాచి 

తవశు చమూచినావంశు ! మనతో పట్లెత్తుమాటకూడ స. 

వమి మాచకొన్నపొా౫రో ఆది?’ అని అన్నది. 

. పట్టపుదేవ్ ఎంతమంచియిల్లా లే, మూచినానా * అటువంటి 

కఅుపుగోలు ఇల్లాలిని నే నిషివరకు చూడలేదు, ఏమిచక్క-గా ఎంత 

విశయముగా మాట్లాడిన ది” అని మొవటియామె అన్నది, 

ఊహూ. పోదు !) అని రెండనయామె ముఖము (తిప్పు 

కొళుటు క నశనగుకి"న్నదిం 

శట్టిపు దేవియు తక్కినము గే దున్రులును దవతాదర్శనము చేపి 

గుడి జెయుషణీకి వచ్చు వారు, కాని అవులవమూ | తము అప్పటీకని గగ 

జిలోవే ఉన్న ౫. కల్యాణ జీవి mi నిలువబడి 4 అక్కా ! 

ఆమలా ! స్య్వామిమోల వినవినము ఇంతసేపు (పార్థ గన చేయుచు 

న్నాను నీఫ్టు ఎలదుకోసము ? అని అడిగినది. 

“దేని! నాపాగాన సీన్ర “తెలిసికో చేశ. నాలుగుకాలముల 

పాటు భగనుకుండు నాడ నాషొన్థనను నీకు తెలియరుంత ఉంచవలె 

నన నతు. న రు్హమనుష 

లేస్ 1 నాతో కొంచెము చెప్పయాడదా సిన ? | 

| . 'చేవి! నీ వింకను ముక్కు-పచ్చలారనిగానపు. సంసారము 

లోని కస్తసిశరము ౫ సీ క్రికను తెలియలేను. నాబ్రిదుకు పొప్షుదిరి 

గిపోయినది,  జరుగవ ఐసినలాంఛ నాకు అనుళభవి చవలసినసుఖదను; 

లో 

ఖా అన్న యు. కీశిపోయినవి, ఇగ నేను భగవ తుని కోరుకొన నె. 



పంచకుఖండము దినాన 

లసీశ చేమున్నది ? + శేను చేసుకొన్న కర్శకునకు |పాయక్సిత్మ మైపో 

యినది. నాయహంకారము, నొదురొతాము వదలిపోయినవి. నేశు 

'వూర్వ మెట్టున్నానో అంట్లంచిన చాలును. నా కంతకన్న మే 

మియు అక్క-ర లేను. సామా + నాకు నగ అక్కరలేదు. నాణెణు 

లక్క_రశదు. నాసాభాగ్యము, నానుదుటికుంకుమపుబాట్ట.” 

అవుల మరి మాటాడ లేక సోయినది. ఆముగొంతు ిగిసికొని 

పోయినది. ఆమాటలు విని కల్యాణికూడ సిర్విలు ర్నాలి పోయి వెను 

కకు తిరిగినడి. పూజాపురస్కారములు ముగించుకొని అవులకూడ్త 

'జేవాలయము వెషలి వచ్చినడి. ఆందరును ప్లుక్ లెక్కి_నారు. జోయితా 

లభేంకారములశో ప్ఫకీయు నగరములోనికి బయలు దేరిపోయినవి. 

ఇంతవరకు వెసుకటిబాటసారి. గుడిముం మన్న రావి జె స్టైక్కి- 

కూర్చునా (డు. (గ్ర్రీలందరు వెళ్ళివోవ్రట చూచి చెట్టుదిగి కోవెల 

లోని! వచ్చినాం న 'వ్యెమోాదనుండి అ బాటసారి అమలకు కల్యాణికి 

జరిగినమాటటు వినా (క. అవుల ప్య్రాశ్టనలుకూడ విన్నాడు. aE) 

గబ కో వెలలోనికి వెళ్ళి 'దేవ్రనిముందు సాష్టాంగపడి  స్వామా ! నేను 

అమలముఖము చూచి దుఃఖము పట్టలేకున్నాశు. నామనసు పరిషరివి 

థాల బాధపడుచున్నది. న్వామికార్యమున నాజీవితము నర్పింపవ 

లయు నవి నేను స్థిరపరచుకొన్నాశు. స్వావిశా ! నాకు _ధెర్య మిమ్ము. 

మాట చెనించుకొనకుండ నేను ఇంటికి తిరిగి పోలేను, నాశుళేోరా 

జుకోనము, నాదేశముకో సము, నాపాణములు థారపోసిదను. నా 

కదృప్పపురోజు లింకను రాలేదు. నాగ)వహాచార మెక్సడు బెగ్యు 

డునో చెప్ప లేకున్నాను. నేను వట్టి దుర్భఅహృదయు(డను. బేవాడి 
దేవా! మహాదేవా ! శంభో! అంత శ్యామి ! శాహృదయ బౌర్చ్సల్య 

మును వోంొట్బుము, విన్నననకో సము నేను పంకుతంటిన- సోరము 



అరి థరని! దు 

పాకు చేసుకొన్నాను, అనగ తీసుళకాంఫోకుండ నేవ అమల మొగము 

చూడ లేరు మాట స0%పోలశు. (పనా! నామనసు చెడరనీయ 

కును. మనో ధెర్భ మిమ్ము, ) అని వేడుకొన్నా(డు, 

అతనిప్రాస్థన పూర్తి గాకమునుపే ఎవరో ఆమసకచీకటిలో అత 

నిజుజముమై చేలువేసినారు. _ బాటసారి ఉలికిపడి చెనుకకు చూచి 

సాకు. ఆవచ్చినతా వరు 1 

 గుకుడత్తా ! సీనగశు నే నిచ్చెడను సీ వింటికి తిరిగి వెళ్ళు ' 

గుడిముంతర కాగడాలు వెలుగుచున్నవి. కాపలావాండు, 

శీవకంఆు, డండథకులు, పరిచారకులు, సెనికులు, త్ర నిలుచున్నారు? 

ఇధి యంతయు భూచి గురుదక్తునిగుంజె గుఫాలు మన్నది. సామాత్తు 
పరమభ్ కారక సర్భగొడస్నా మాజ్యాథిశ(ర ధర్శపాలదేవశుహారాజాధి 

రాజు గుఠుదత్తునిబుజమువై త్రి + లెమ్ము. నీనగ నే నిచ్చెదనుః సీ 

వింటికి తిరగి పొమ్ము గురుదత్తా ! * అన్నా(డు, 

గురుదతు(డు గడగడ వణంకుచు గ డేశ్వరుని కఖి వాదము చేసి 

ఫీక్కకు తప్పుకొని తలవంచుకొని నిలువంజడినాండు, గొాతెళ్వరుని 

వేలు ఇంకను గురవళ్తునిబుజముమిత నే ఉన్నడి. 



అని 

అదృవ్త జంక. 

రాష్ట్రాకు+టరా జైన గోవిండవర్ష దేవ్రండు గౌడుతెిజను వాతల 
చించి ఘూర్ణరరాజ్య మాకమించినా(డు. గాడరాజ్యమునో వదలి 

ప్ర ఘూర్టరులు చేంజక్కి-న క న్యాకుబ్దరాజ్యమును సంరశక్ని ంచుటశ 

పఫూనుకొన్నారు. భీవ్మ దేవుడను, విమలనందియు, జయవర్ధశుండు, 

రణసింహు(డు తమతమ సైన్వముఅతో తిరిగి వారణాసీదుర్షమును 
ముట్రడించినారు, గాడసామా/జ్యమును రృ్నీంచుట్నకె నోంలీరమంన 

ఒకమట్రికోటను కట్టి (ప్రమఖథసింహుండు సై న్యముతో సహా ఆళోటలో 

సావధానముగ కాచుకొనియున్నా(డు. మండలడుర్లముశ నుహాకుమూ 

రవాక్స్పాలబేవుండు ససై న్యముగ కనువెట్టుకొనియున్నా(డు. గాబేళ్వ 

రుండు నూతనపట్రమహివీతోగూడ వాలాగోజులకం మఠల జెక్కా-శ్ 

నగరతునుండి గాడనగరమునకు బయలుడేరినాయడు. గురుదత్తు6 డని 

మారుచురు తట్టుకొన్న సర్వానందభళ్టాచారి, ఉద్ధవ'ఘోాషుండు, క్ు 

లసింహు(డు కూడ ఆయన వెంట బయలుదేరినారు, 

గా దేశ్యరుండు పట్టపుదేవితోకూడ రాజథాసికి తిరిగి వెళ్ళిచు 

న్నా(డని విని రాఢ దేశమందును, బేర దమండలమంవును (ప్రజలు 

మెహూాత్సవముతో వారి నభ్యర్థించుట్నకె సన్నాశాము చేసినారు. 

(పతినగరమందు | పత్ని గామమందు మహారాజదంపతులు వచ్చినడినము 

న మంగళ వాద్యములతో, అట సాటట తో ఉత్స వములు చేసినాగు. er 

నృామహాదిపితో గాజెశ్టపంతు వచ్చుచున్నాండన్నవా క్ర గాతనగరము 

నగూజ వ్యాపించినది. ఎజదంపతుల కరో. బు చేసి ఫెరనిీలిమ్ 

2] 
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టె గెకనగర్మ పజలు ఎపుశులేనిసన్నాహము చేసినాము నగర 

మును మనోహరముగ అలంకరింఛచినారు. రాజపవీధులం దంతట పం 

దిళ్ళు వేసి 4 'రణములు కేట్టినారు. (పజలందరు తమతమయింగ్లకు 

మె వేసుకొని గుమ్మములందు అరగ చెను సశ వూ లము 
: స - 5 WR Te 4 వ. 

జు, జాంరబఎధములకు వూలదందఎ  మాముడసో రాము గ 
69 “3 లు 

ప్ (| ues) ఇ 7 Po! న్ వో] 4% శ్ర, సుర్ ఎక) ie J సంతో వము ఉత వమున 
లు లు ల్ ల 

పాగ్రొస్నాస. రాజదంపతుల దర్శ నాగ్గము వచ్చు జనులకు విఢివిరా 

మము లేదు. |పజలసంతసమునకు పట్టపన్నములు లేను. ఈసంతోవ 

సమయమున బీదల కన్నదానము చేయవలెనని రాజమాత డెద్ద్షదేవి 

మహోమా తికి ఆక్టావీంచినది. అతడు సంతర్పణసమారాధనలకు 

కానలనసిన ఏర్పాటున్నియు వేసినాడు. బీదసాదల సాధువాదములతో 

గోడనగరము విక్క-టిల్లి పోయినది. 

ఈమెూత్పనసమయమున "వెనకడుపు వెటాన్మాణుం 

డొకయు ముఖము 'వేలవేసుకొని గంగాస్నానమునకు వెళ్ళుచు 

న్నాయు. ఫపూజాసామగి) తీసుకొని కోటలోనుండి దేవాలయమునకు 

"వెళ్ళు మున్న దాని ఒకతె దారిలో అతనికి కాస్పించినవి ఆమెను 

చూడంగానే ఆ బ్రావ్మాణున శిక్క_డ లేని తొందర పు “ మూధప్ |! 

ఓీమాధవీ !” అని గొంతెత్తి పీలువసాగి నొ(డు. ఆశేకలను వినువీం 

చుకొనక ఆదాని గబగబ వెళ్ళిపో మొదలుపెట్టినది. శీకలు వేసి వేసి 

స్రాణము విసిగి అ బాహ్మణుం డామెను కలసికొనుట్నక చివరకు 

పరుగు ముదిలుపె్యైనాయ, వతసి పరుగు మాచి ఆడాసి మరింత 

గబగబ నడువసాగినది. పొట్టివాండు, బొజ్జకడుపువాంటే కాక ఊబ 

శ రీరముగల అ బ్రహ్మణుయ పరుగెన్ని పరుగెత్తి చావు దెంపులమోద 
షా గ్గ జో న్ న్య స ఆమెను కింనసికొన్నాం౫. తెగి వెపరుగు మాచి అవాకూడ 

an wd 
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నవ్యాపుకొన లేక పోయినది. వెనుకకు తిరిగి చూచి నవ్వుచు ఆగి 

పోయినది. 

ఎగరోజుకొనుచు చాసిద్యరికి వచ్చి నిలువంబడినాయ 

గాని వాప మూ బాహ్మణునకు నోరువివ్పీ మూటాకుట క్రూవిరి సలు 

పలేదు. అతనిశరీరము నిలునవ్రచెముటలు పోసినది. అతనిఅవస్థ చూచి 

ఆమె లేనికోపము తెచ్చుకొని కనులెజణ్ణంజేశి * ఎవరు సీన్ర? నే నెవ 

తెనో ఎరలసదువా ? కోటలోనిడాసిని భయషె:? నీ వఏీమోస్తరు 

తటీమినందుకు నీపని పగ్వైదను, ఉండు, నాసంగతి నీకు తెలియదు. 

నీపళ్లు పీక్రించకున్న నాపేరు మాధవి కాదు ” అన్నది. 

ఆమాట విని (టాహ్మణుండు కొయ్య బారిసోయినాండు. ఉన్న 

శీవీకళొం చెముకూడ మూనసిసోయినది. అతనికంగారు మూచి మాధవి 

అదేపనిగా నవ్వు మొదలుపెట్టినది. అనవ్వ్యుచూచి (బొహ్మణునిమనను 

కొంచెము కుదురుపడినది, ఆతండు వగర్చుచు 4 మాధివి! నా 

రోజులు బాగుగ లేవు. నాపని నానాటికి తీసిక ట్రగుచున్నది. 

దానికితోడు నీవుగూడ నన్ను మరచిసోయినావు, [గహచార మెట్టు 
న్నదో తెలిసికొనుటకు బయలుదేరినాను. * అన్నాండుః 

(నీపని ఎట్లున్న దేమిటి ? ’ 

 కన్వాకుబ్దరా జంతెగొప్పవానిని ఇక్క-డికి తీసుకొనివచ్చి 

నాను. అతండు ర్మ్నాజెనతరువాత నాదారిద్య్యిము తీరున్ను పాతిక 
నేలో ముప్పది వేలో ముట్టంజెప్పునని అనుకొన్నాను. నారోజులు బా 

గుండక ఆ ఠాజుస్థితి మరల మొదటికి వచ్చినది. చేయక్కి-న రాజ్యము 

పోయి అతండు యుద్ధములో మునిగి 'దేవులాడుచున్నాండు. మాచినా 

వా? నాకర్ణ మెట్టు కాలిపోయినదో ? '” 

6 అవును. అమ*టఓ నిజమే,’ 



౧౬. థర్మ పాలుండు 

. నాతుర్లక అంతలో తీరిపో లేదు. యుద్ధము ముగియంగానే 

మశోరాజు పెండ్లి జగుగు నని అందరము అనుకొన్నాము గదా. నా' 

క్ ము కాలి |! వఇ్రఏవరశే వివాహా మెపోయినడని ఇప్పుడు తెలిసినది 

నాకు. దశ్నిణ లేదు తాంబూలము లేదు, చానము లేదు, ధర్శము 

"లేధు, చివరకు ఫలాహోరము లేకు, బందలు లేమ, పుకిడాశకూడ 

బుగిని గలతినక్షి. ' 

( ఒకరోజు ఫలాహోరమునకు నీ కిప్ప*కిని లోటు లేదు. ” 

క అయ్యూ వెడదానా! ఇం కేమి సలాపారము ! నాపీండ 

మూ! లశ నాపని సున్నకు సన్న. హ్గకి హి.) 

6, ఫరవాలే దయ్యా (గాహ్మణుండా a 

6 లేదు మాధవీ! సీను నేయు చెప్త, లక్ష చెక్చు.సారోజులు 

మంచివికాౌవ్ర.ఆందరిని విడిచిపిక్రి ఈశ నిగాండు సన్ను పట్టుకొన్నాడు, 

ఈగ౫హచార మెప్పుడు శదలునో శెలిసికొనుటశే నేను జ్యోతిష్కుని 

వగ్గరికి నెళ్ళచున్నాను. జాతకము చూపించి ఏదోగవాశళాంతి చే 

యించక తప్పదు. అవ్రనుగాని సీ వెక్క-ఒడికి ఇప్పుడు 9” 

( దేవాలయమునకు.’ 

(సరే, పద నేనుకూడ ఆనెపున కే వచ్చుచున్నాను. 

నా రుభయులు రాజఏవీథనిబడి దన్నిణముగా పోసాగి నారు. 

కొంతదూరము సోబినతకువాత దారిలో వారి కొక సన్యాసి కలసి 

నాండు, మాధవన్ అతనిద్బరి!ి వెళ్ళి నమస్క-రించి అయ్యా! ఈయన 

నాస్యామి. (పస్తుతము వాలా చిక్కు_లో ఉన్నాండుః మంచిరోజు 

'తెప్పుడు వచ్చునో దయచేసి కొంచెము తమరు చెప్పవలెపు.? అని 

అడిగినది, 

అసన్యాసి పుకుసో్త మక క్షనము ము కేసి అెప్ప వేయ! దూ ఎ 
అ 
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(నీ క్రింతఆభోచన ఎందుకు? గాడేశ(రున కింకను విశాహ మెను 

కాదు. ఇప్పటి ,కెనది గాంధర్యవివాహము. ముందుముందు రాష్ట్ర 

కూటరాజకన్యత్ శాస్త్రీయ మెనవివావాము కాలదు. అపుడు 

సీకోరిక తీరును. అంతగా విచారపడరు.” అని నవ్వుచు చెప్పి నాయ, 

“నిజమేనా? స్వామి! అని పుశపోక్కముశేర్ళ ఆ తముగా 

అడిగి నాందుం 

(మనసు స్థిమితపర చుకో ! మరల నీకు శాజపురోటీతపదవి 

తప్పమ.' 

అమాట చెప్పి సన్యాసి గబగబ వె్ళిపోయినాండు. మాధవీ 

పురుపోత్సవాశ ర్భలు నిన్వెరవోయి రాజపీధిలో కొయ్య బామ్మలవ లె 

అకు నిలువంబడిపోయినారు. ఇంతలో గుజుపు డెక్క-ల చప్పుడు విన 

వచ్చినగి. ఫుగుపో నశ గానము కలిగ. -. అతంతఈను మాధవి 

యు కలసి అసస్యాం సము చమురును “కాని సన్యాసి కాన్సించ 

లేదుః 
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ఘూర్గరసేన మెరుపువలె వచ్చి మెరుపువలెనే పోయినది. స్వర 

క్షణ నాగభటదేవుడు సమస సెన్వములను తీసుకొని వెళి నాయడు. 
విమలనంది, జయనవగ్గను(డు, తిరిగి అవలీలగా వారణాసిని |పతిస్థాన 

మును వశపరచుకొ న్నారు. |కమ్మకమముగా చకాయుథధునిరాజ్యమం 

తయు గాడసామంతులవి కముమువలన తిరిగి అతనియధికారముక్సిందికి 

వచ్చినది. వెంటనే గాజేశ్యరుండు సామంతగణముతోో గూడ గాడనగర 

మునకు తిరిగి వచ్చి నాయడు. 

గా డేశ్వరుని వివాహము శౌడసగరమున వివాసమసోోేత్సవ 

మునకు తగినసన్నాహములు జరిగినవి. రాఢవంగమగధ గాడ దేశము 

లందలి పజలు ముహూర్తసమయమున్న కే ఎదురుచూచుచున్నారుః 

గా దేశ్యపనితొ గూడ ఉద్ధవ ఘోషుండు కల్యాణిని వంటందీసుకొని 

గాడనగ రమునకు వచ్చినాడు. _పమధసింవూ రణసింహా, క ములసింహా 

వీభ్ళతిరాశ సామంతు లందరు ఈళుభ కార్యమున్నకే రాజధానికి వచ్చి 

నారు. వివాహము జరుగంగానే వారందరు మహాకుమార వాక్సాల 

'దేవ్రుని వెంట ఘూర్ణర రాజ్యమును ఆక్రమించుట్నకే వెళ్ళల్నలరు. కళింగ 

మునుండి, ఓ ఢశునుండి, కామరూపముూనుండి |పతిదినము నజరానా 

లణోకూడ గాడరాజసభకు దూతలు వచ్చుచున్నారు. 

నేడు రాస్త్రకూటర్నాబెన గోవిందదేవునిదగ్వరనుండి యుద్ధస 

మాచారము తీసుకొని రాయబారి వచ్చినాడు. అందువలన ఆకిని 

గెరవారగ మున్న్చోన మేర్చామైనది. *ాబెశ్వరుండు స్వయముగా కెలు 
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వుకూటమున ఆతని గెరవించును. అందువలన గాకరాజసభ చేయు 

జనులతో క్రిటకిటలాడిపోనుచున్నడి. పతులు, మిత్రులు, రాజో 

ద్యోగులు, రాజబంభునులు, సేనానాయకులు, మహానాయకులు, నిని 

కులు మొద్నలేనవారందరు |పభాతముననే రాజసభకు వచ్చినారు. 

జనులు గుంపులుగుంపులుగా రాజవీథులందు నిలువంబడినారు, మున్నె 

దువలు చల్లుచున్న పేలాలతో , తెల్లనిపూశ్రులతో, అక్షతలతో, రాజ 

వీథి కప్పువడిపోయినది. 

నగరతోరణమున మొదటిజామునగారా |మోాగినడి. వెంటనే 

నగర పాంంతమందలిశి విరమునుండి పదునేనుగురుగుజ్జుపుకాతుణు సగగ 

ద్వారమున |పవెశించినారు. అందరికన్నముందుగా గౌడమహాప ప్రతి 

హారుడు నడచుచున్నాండు. అతసనివెనుక పన్నెండుగురుదండధరులు 

సువగ్గదండవాసులె బయలుబేరినారు. వారివెనుక తెలనివనాయుజా 

శ్వము నెక్కి శుభ వ రాన్ఫతుం _జేన రాష్ట్రకూటరాజదూతయు,; ఆకని 

వెనుక తెల్లగుణ్ణము లెక్కి. శు భకవచావృతు _లెన రాష్ట్రకూట రాజ 

యోధులు పదునారుగురును, వారివెనుక "బారులుదీర్చి గాడదేనపు 

గుజ్రపుపెనికులును బయలుదేరినారు. గాడమహాపి్రతిహారుయ నగర 

మున కాలు పెట్టంగా నే ఒక్క-మారుగా వేలకొలంికశంఖము లూది 

నారు. . మేడలవెన, మిడ్జెల వెన, కిటికీలలో నిలచి నగరములోని ముల 

దువ ెడ తెరపీ లేకుండ పూలవర్గ ము కురిసి నారు 

ఆయూూేోేగింపుటుత్సవము రాజపాసాదముకడకు రాంగానే 

'యోధులందరు ః గుజ్రములు దిగి నారుం మహో నాయక పమధథసింహుC 

డును, మహోమంతిిగగ్లబేవ్రలనారును పొసాదతోరణముదగ్ష 8 వారి 

కనురుగా వచ్చి అభ్యర్గ నము చేసినారు. 

(పాసాదతోరణము మొన కొని రాజసభవగకును చాందినీలు 



౧౭౬౮ వనాలు 

క్యని నారు. ఆవాందినీలకు పుష్పహారములు, ముత్యోలజాలకులు అలం 

కరించినారు. రాష్ట్ర కూట ర్ణాజడూత గాడమహో పతీహారుని వెంటఅచాం 

దిసీలకిందుగా బజరులు'డేశి నాడు. అతనివెనుక అంగరక్షకసె నము 

బయలుబేరినది. వారందరు సభాద్యారముకెడకు వచ్చినారు. అక్కడ 

క న్యాకుబ్బరా వెన మహారాజటాధిరాజచ కాయుధ బెవ్రుండును, మహాకు 

మార, పరమభట్రారక 6 మవహారాజ (శీమద్యాక్పాల బేవుఅశారును 

వారికోస మెదురుచా చుచు నిలువబడి యాన్నా రు. 

రాయబారిని నజుమునుంచుకొొని చకాయుథు(డును, వాకా 

లదేశ్రండుశు రాజసభామంటపమున (పవేశించినారు. వారిని చూడం 

గానే పర మేశ్యర పరమభట్టారక పరమసౌగ తమహా రాజూధి రాజ ధర్మ పాల 

దేవత సింవోసనము కుండి "లేచి నిలువంబడినాండు, సేనానులు, పైని 

కలు ఒరలనుండి కత్తులు తీసి అభివాదనము చేసినారు. 'వేలకొలందిగ 

తూరశళ్లములు, శంఖములు |మోాగినవి. 

రాష్ట్రికూటాకాజదూత సవినయముగ సింహాసనమున్న అరుగు 

దగ్గరికి వచ్చి ఒరనుండి ఖడ్గము డీసి గాడేశ్వర ధర్శపాల దేవుని Ep 

దగ్గర ఉంచిజాండు. వాక్సాలదేవ్రండును చృకాయుధు(డును తవు 

తమఖడ్తములు తీసి నుదుటి కద్దుకొనినారు. ధర్మపాలదేవుండు. రాజ 

దూతేకతిని తననుదుటి కద్దుకొని తిరిగి ఆతని కిచ్చివేసినాండు. వెం 

అనే ఒరనుండి తనఖన్షమును లీసి వారిముగ్గురికిని అభివాదనము చేసి 

నాయ. గా డేశకునిఖడ్లము వితృదత్శము. అది మొన్న టిఘూర్జర యుద్ధ 

మున విరిగిపోయినది. అయినను ఆతండు దానిని విడిచికెట్ట లేదూ.ఇప్పు 

జళకల్సిశో నే అభివాదనము శోసీనాండు, అవ చూచి గాడసైనికు లం 

శరు కోలాహలముగ జయనాదము చేసినారు. సామరికమర్యాదనను 

సరించి అభి వాదనమునశే ఒక్కమారుగా వేలళకొలందిఖగ్సమునొ 
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సూర్య కాంతిలో మిలమిల మెరసిహపోయినవి. అగంతరకు గ దేళ్వరూని 

యాచదేశముననుసరించి అందరును ఆసనములపై కూర్చునా రు. 

సింహాసన వేడికదగ్గర నిలువబడి రాష్ట్రకూట రాయబారి “గాడే 

శ్వా ! ధ్రువ ధారావర్ష దేవునిపుతుంజైన గోవిందధారావర్ష జేవ్చంశో 

భగ వానునికృృవవలన (పస్తుతము డడశ్నీ ణాపథము కంతటికిని అధిక 

రుతు. అతండ ఘూర్జ రమహాసముడ/మును మీఖించి నాయడు. ఇప్పుడు 

తమకు కొంణాము కానుక పంపీనాండు, ” అని మశవి చేసి సాయ, 

ఇంటే మహాపితీహోరుండు సఖాతుంటిపము వెలుపటికి వెళ్ళి 

కానుకలు మోసుకొనినచ్చిన ఠాస్త్రకూటపరొనారకులను వీలు దుకొెని 

వచ్చి నాయడు. ఆపరిచాశకింిలు నలుగుఠు బరువెన నాలుగుమె శ్లులశు 

మూనుకొనసివచ్చి వేదిశడగ్గ్షత డింపినారు. రాష్ట్ర వాటరా జదూత స్వ 

వా సములతో ఆవ్మమ్టైల మూతలు తీనినాండు, ఆనాలు సస్వైలసనింత 

విరిగివోయినకతులు, శిరస్తాణములు అక్క_లేనన్ని ఉన్నవి, అది 

వరాచి గా దేశ్యనుండును నే భాసదులునువిస్న ్రత్ములె నారు 

వెంటనే భీవ శ్రదేవ్రండు లేచి నిలువంబడి ఆభివాదనముచేసి 

దూత పవరా ! గాడస్యమాట్టునకు తిగినసన్నానము నేడు జరిగినది. 

ఇబే వీరులకు తగిన కానుక. మవోఠాజాధిరాజ గోవిందథాశావర్గ "దే 

వుండు ఘూర్టర సముదూమథనమున లభించిన రత్నములను మాగాడే 

శ్వరునకు కానుక పెట్టి నాయడు. ” అని అన్నాండుం 

గా జేశచ్యయుండు -నెంటనే సింజోసనమునుండి లేచి మరల అభి 

నాదనము చేసినాడు. రాష్ట్రకూటరాజు పంపిన అయఫపూర్వోపళోత 

మునకు జనసంఘమంతయు అభివాదనము చేసినడి. గాదేశ్వరుండు 

తిరిగి సించోసనమునె కూర్చుండంగా నే రా వ్రహటరాయ బారి లేచి 

“ఢథ్ఫువథారావగ్గ దేవుని ప్యుతుండైన గోవించథాన నగ 'దేవ్రతు జాసా 
యం 
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నుచాసుండ వైననాముఖమున ఏలినవారికి కబురుపంపినా(డు. సోగ 

భటదేశ్రని రాజ్య మంతయు స్వాథీనమైనది. భిల్లమాలానగరముకూడ 

వశ మెన వెంటనే తమకడకు మరల దూత రాగలండు, ” అని మనవి 

చేసినాడు. 

“ముంచిగి, దశ్నీ ణాప ధేశ్యరునకు మే మంతో బుణపడియు 

న్నాము. అది ఎన్నటికి తషస్పళ౯ొన లేము. ” 

“ మసానాజాథి రాజ గాదెశ్వరుల మహాసేనాన్నులెన విమల 

నండియు, జయనగ్దనుండును యమునానదికి చర్శణ్యతీనదికినడుమ ఎన్ని 
వమూచులో ఫఘూస్తర సేనలకు ఓడించినారు. వారిబాహుబలమువలనననే 

పంచనదమందలి ఘూర్టరనాయకగణము నాగభటదేవునితో సంబం 

ధము వదలటుకొన్నది. రాస్ట్ర కరాటృసె న్యములు నాగభటచదేవుని సమస్త 

రాజ్యముకు ఆ|కమించినవి, పంచనదమునకు నూతన్నసెన్యములను 

పంపనలనసిన దని మావిహారాజాధిళాజు వలినవారి ననురోధించుచు 

_న్నా(డు. గాంధారము మొదలుకొని క్రీరదేశమువరకు జయించిన యెడల 

ఘూగ్గర రాజచ కము వెంటనే గడ్డిగణచుకొనును. ” 

“ దూతపివరా ! లక్షకుపైగా సైన్యమును ఫీసుకొని మావా 

క్వా లదన్రడు శీఘ్రమే పంచనద మాకమించుటకు వెళ్ళంగలండు.' 

( నుహారాజాధిరాజ ! జయ మగుంగాక, మావమహారాజు వలి 

నవారికడ ఒక పాగ్గన విన్నవించుకొనుచున్నా(డు. మారు మామస 

రాజునకు మి తవ రేణ్యులు. ఆతడు మి మ్మొకళరిక కేతుచు 

న్నాండు, ” 

॥ దూతప్యవరా ! మావమహారాజు మమ్ము పరిహసించుచున్నా6 

డని తోచుచున్నది. అతనియనగ)హమువల్లనే మే మిప్పు డుత్తరావ 
థమున కశ్గీశ్వరుల మై యుండంగలిగినాము, _ అతనియకుగశాముచే 



ప-చమఖండము OO 

తనే భండివంలీయు(డు చే(డు క న్యాకుబ్దసింహాసన మెక్క-(గలిగి 

నాండు. అతనిదయవల్ల నే ఈసుందరగాడస్మామూాజ్యము స 

పోకుండ నిలచినది అటువంటిమావుపహోరాజు నన్ను ప్యార్ధింపవల 

యునా * ’ 

= మహారాజాధిరాజ ! ఈదాసుండు దూతమాతు (డే. ఒక 

రాజ్యాథశ్వ్యరుండు మరొక రాజ్యాధీశ్వరుని పరిహాసించియున చో దానిని 

ఉఊహాంచుటకుకూడ మేము తగము. మామహాోరాజు తిజముగానే “లి 

నవారిని ఒకళోరిక కోరుచున్నాండు. " 

గాదెశ్వరుండు వెంటనే సింహాసనమునుండి లేచి తలనుండి 

కిరీటమును, ఒరనుండిఖడ్తమును తీసి రాష్ట్రకూట రాజదూత చేతి 

కిచ్చుచు ( దూత్మపవరా ! రాజునకు కిరీటముక ౧కు విలువ సందు 

మరొకటిలేదు. త తియునకు ఖ స్తముకం"ు విలువైన పురో కి వుని 

"లేదు, మోమహారాజున కవసరమైన యెడల పితృదశ్క మెనిప- కరీ 

మును, ఫఘూర్టర యుద్ధమున భగ్న మైన ఈఖ ప్రమునుకూడ దశ్న ణాపథి 

సింహాసశముముందు సమర్పించ (గలను. . 

సభాసదులందరు._ విన్మిత్తుల పోయి గ" డశ్వరునిమాటలను, 

వేంతలను లత్ష్యుముంచి కనుపెట్టుచున్నారు. అతడు కిరీటమును pi 

మును రాజదూత చేతి కిచ్చుట చాచి వారందరు మిన్నాగిరిపోప్రస!: 

జయధ్యనిచేసినారు. శాజదూత కిరీటమును ఖగ్గమును మరల ధర్మపా 
లదేన్చనికి సమర్చించి అభివాదనము చేసినాడు. తరువాతే వనయపి 

ఢేయతలతో వేతులుజోడించి 6 మహారాజాధి రాజ ! మామహా కాజు 

కోరిక చాలా సామాన్యమైనది.” అన్నాందు. 

రాజదూత వాక్యము పూర్తికాకమునుపే సభామంటపద్వార 

న వెదగోల బయలుదేకినది. సభొసదిలుక్రూడ గల్లంతుపడి నారు, 



౧౧౩ టతా లాయి 

ఒకనంక్ అల్లరి శస్త్వమణంగకలిండ క ధర్మపాల దేవుండు రాయబారిశేసి 

శరా చి 6 వ 3 ఎట్టిది కానిమ్ము. దానిని మేమూ తప్పక 

శిళసావహించి నెఠ వేర్తును. ” అన్నాండు* 

ఇంతలో ఒకనల్లన్ మునలిసన్యాసి సభలోనికి పరుగకుకొని 

వచ్చి విష్ట్రరగా + మహాశాజ ! తొందరపడి పర్వ్యనాశము చేయవస్పుం 

సఠ్య పాశ ను చేంళయవ స్ట, ' అని అరచినాండుః 

ఆశేక విని ధర్శపాలజేవ్రుడు విస్తితుడై (ఎవరు సీవ్ర ? 

ఏమిటి చెప్పుచున్నావు ? ) అని అడిగశాండు. 

ఆవృద్దసన్యాసి సింహాసన వేదిక దగ్గరికి వచ్చి తలవంచుకొని 

: మహాశాజాథి రాజ ! నేను విశ్వాసభూతుకు(డను, నశఘాతుకుండను. 

బుద్ధభదుు(తను. ' అని అన్నాంతు. 

( ఎనరు ? సంఘా స్థవిరులా ర) అని థర్శపాల దేవుండు చిరునవ్వు 

శవ్వుచు లడిగినాండు. 

బుద్ధభ్మదుండు తలవంచుక్ న్నా (డు. ధర్మ పాల దేవుండు మరల 

“మహాోకయా'! తమరు గాడరాజ్యమునకు వచ్చినా శేమి ? ఘూర్ధ 

రరా జేమెన దూతగా పంపీనాండా మిమ్ము? ” అని అన్నా(డు. 

ఆవృద్ధూఃడు తల్పపై కెర్సి గాజేశ్వరా ! నీవు బాలు(డన్ర. ఈవృ 

సన్యాసిని -వేళాకోళమాకుట నీ కంతమంచిపనిగాదు. నే నిప్పుడు 

ంఘ్య్పి పపండను కానూ. నరఘానుకుండను, పిశాచమకు. భగనాను( 

న సుద్ద ల దేవుండు నాకు తగినఖాస్పి చేసినాడు. భవిష్యత్తును నేను 

తేలీసికొన లేకపోయినాను ధనాశచే నేను (గుడ్డవాండ నై పోయి 

నాను. అందుచేతనే ఘూరర రాజును ఆశయించినాను. వేలకొలంది 

నిరపరాధులరక కృ పవాహములతో ఈయార్యావర్శమును  పంకిలము 

వేసి నాపాపమునకు పాయక్సిక్స మకుభవించినాను, ఇంకను నన్ను 

ల్ చిన 

వ [ 



పంచనుఖిండము ౧౭౩ 

తరిహసించి లాఖ మేమున్నది ? మహారాజాధిరాజు వెనను నీవుకూడ 

నామాశ్యనివ లె కాలచ కమునకు దాశు(డవే. నియంత టనీశ్ర ముప్పు 

కొని తెచ్చుకొనకుము. దశ్షిణాప ప కేశ్వలునికోరిక మన్నింపకుము, ఆకో 

రిక చెల్లించెదనని నీశ్ర వాగ్లానము చేసినయెడల  బతికియున్నంతకా 

లము నీకు శాంతి ఉండదు. ఇది విధిలివీ. * అని వెప్పీనాండు. 

ఆసమయమున విశ్యానందుండు సభలోనుండి లేచి నింవోసన 

ముదగ్గరికి వచ్చి బుద్దభ్మదుని నేసి తిరిగి + వమి వెప్పుచున్నావ సంభ 

(రా 0 * అని అడిగినాడు. 

బుద్ధ భ్మదుండు విశ్యానందుని నేసి కన్నాన్ని చూడనై నమావ్షశ 

మరల  నిజముచెప్పుచున్నాను. జ్యోతిష మబగ్గము కాదు. నీ విడు 
రాష్ట్రకూట రాజుమాట చెవింబ్యెన యెడల సక సర్వ నాశేము జరం 

గును ' ఆని అనా య. 

గాజేశ(రుం డతనిశీసి నూచి మె మెల్లగా  సరిఘస్థవిరా! 

గాడరాజ్యనునకు శ తులెవరో మితు) లవరో మో రెసుంగరు. ది 

కాప థేశ్వపంకు గాడరాజ్యమున * గాకు ఆర్యావర్వమున కంతటి!ిని 

పర్మితాత. అతని క్రియ్య రాని 'దేమియు లేదు. అతం జేనికోరినను 

తప్పక చెల్లిలంచెద నని నే నిప్పుజే మాట ఇన్చుచున్నాను* * అని 
అన్నా(డు. 

 ధర్మపాలదేవా! విధి తప్పదు. నే నొకమువికీటకమన, 
కాలగతిని తప్పించుట నాతరమా !' అని ఆశృస్థనన్యాసి సభానుట 

పమునుండి మె మెల్లగా వె వోయినొండు, 

కొంచెముసే సెనతరువాత గా జేశ్వరుండు రాజచూతను 

(దూత్య్పవరా ! మామహోారాజు ఏమి కోరుచున్నా(తు?' అని అడి 

గ పొందడు, 
జజ 
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గ శేశ్వరా |! తమరు రాష్ట్రకూట రాజకన్యను వెండ్లడి 

ఆమెను గాడస్మా మాజ్య పట్టపు దేవిగా చేయవలసిన దని మామహో 

రాజు! పార్గన. శ 

పర మేశ్వర, పరమమా హేశ్వర, పతమభట్టారక, పరమసౌ 

గత, మహో రాజాధిరాజధర్శపాఆ దేవు డామాట వెవిసోకంగానే గాలి 

తాకున అరంటిచెట్టువలె నిలువున సింహాసనముమోద పడిపో 

లు 6జి 



ళ్ళి 

ద్ద 

మోతుమార్ష ముం 

ధర్మ పాలడేవుయ రాష్ట్రకూటరాజదూతను కొలువుకూటము 

నకు రప్పించి సన్మానించుసమయముననే అంతఃపురమున రాజమాత 

'దెద్దదేవియు, మహాదేవి కల్యాణియు, అమలచదేవియు లోకనాభాల 

యముముం దున్నమంటపమున కూర్చుండి పౌరాంగనఆజొ లోశాఖి 

రామాయణము మాట్లాడుచున్నాగు. అంతలో  ఒకశాపలావాండు 

వచ్చి రాజమాతకు అభివాదనము చేసి * దేవి! దెవతాడర్శనార్థము 

ఒకచాద్ధసన్యాసి వచ్చి వాకిట వేచియున్నా(డు. దేవిగారు మంటప 

మందున్న నంగతి తెలిసీ భటు లాతని లోనికి రానియలేదు. తాను 

వచ్చినసంగతి 'బేీవిగారితో మనవిచేయవలసిన దని ఆతండు మటిమతి 

చెప్పినాడు. * అని మనవిచేసినా(డు. 

“ భిక్షువు దేవతాదర్శనమునకు వచ్చుట కభ్యంతర మే మున్న 
ది? అతనిని లోనికి రానీయవలసిన దని నీవు నామాటగా కాపలా 

వాండ)తో చెప్ప. శే 

'కాపలావా.డు తిరుగ అభివాదనము చేసి వెళి వోయినాండు. 

రాజమాత మరల పౌరాంగనలతో సంఛావణ మొదలుపెగ్రినదిః 

ఆసంభఛభావణ మంతయు యుద్గమును గూర్చి. యుద్ధమున గాడవిరు 

"అందరో చచ్చిపోయినారు. భరాలు చనిపోయి, వుతులు చని పోయి, 

బంధువులు చనిపోయి, ఎందరో (స్రీలు (గుగ్గనీరు గ్రుక్కు కొనుచు 

తమతను దుర్షశలను రాజమాతణో చెప్పుకొనుచున్నారు. ఆమె 
కూడ మసాకువార వాక్సాలదేవుండు ఘూగ్గగ రాజ్యమును ఆ కమిం 



ళ్రి౬ ధర్శపాలుండు 

చుసంగతులశు చెద్వుచున్నది. ఈమారు గాడసేన క న్యాకుబ్బమును 
జాతి బాలాదూరమయు వెళ్ళు *. పురాణేతిహాసముఅలో పేర్కొన్న 
శతదు), విన ఉం నవి మొదలెన నడులను దాటి సింధుతీరపర్యం 
తనుం యుస్టయూత జరుగును. ఇప్పుకు యుద్ధమునకు వెళువారిలో 

మరల ఎంతణుందఏ తరిగి ఇంటియొగము చూడగలరు? చ కాయుథఃని 

రాజ్యమును ఉన్దరించుట కై ధర్మపాలదెవుని వెంట వెళ్లి నసైన్యములో 
సగముఃమ9దికూడ తిరిగి శా చేతు. తిరిగివచ్చినవారు మగధ గెడరాథ 
'బేశముల రక్షణకే పాముల సమర్పించి నారు. రాష్ట్రికూటరాజు తో 
ద్పకడుటవలన ఆయున్తమందు జయము కలిగినడి. కాని దేశమందంతట 
వడ్సులు 'మొకుకోళ్ళు తప్ప మరొకటి వినరా లేదు. ఇప్పుడు వాక్సా 
లదేవుని నెంట పంచనదణుగ్గంూత్ళకో వెళలినవా తందరు తల్లిదల్మడు 
లవన్తను. పెండ్రాముబెక్షలవద్దను సెలవు తీకుకొని మరి వెళ్ళినారు. 
ఓక వితంఠతుభ్రు తననలుగురుకొడుకులను యుద్ధమునకు పంవీనది. ఘూ 
స్టరయున్తమున ఆన ఎగురుకూవడ చచ్చిపోయినారు. మిగిలియున్న చిన్న 
కిది కొక్కయుకూడ మసగోకుమారునివెాట యుద్ధమునకు వెళ్ళుట 
తర్గిభగ్గర సెలన్ఫవుచ్చుకొన్నాండు. నిర్భాగ్యురాలన అతన్ని ఇల్లు 
వాకిలి నిడిచిపె రాజమాతకడకు వచ్చి ఉన్నది. 

ఆసమయమున నే బౌద్ధన న్యాసి లోక నాభధాలయముశ (వ వేశిం 
చినాంయయః కొంచెముసే వెనతరువాత కోవలలోనుండి గంభీరకంక 
ముతో లోక నాధస్తోత్సము పఠింప మొదబుపెైగనాండు;___ 

లోక నాధం శశి పభం 

హీ) కా రాక్ష ర సంభూతం, జటామరకు టమండితం 
y a ల్లో జో పో నీ ~ జ నోజథర్శ లి సర్వ” గ వినాశ కం 



పంచమఖండముూ Fo 
a షః 

వరదం దశ్లీ ణే హస్తే వామే పద్మధరంత ధా 

లలీతా వేప సంస్థంతు, మహోసామ్యం పూభాస్వరం 

వరదోత్పలకా సౌమ్యా తౌరా దశ్నీణతఃస్థితా 

నంవనా దండవాసంతు, వాయ గసో2౭_ధ నామతః 

ళ షీ క అ SO 
రకృవ్గొ మహాకాదో వ్యాఘీచర్నాంబరవీయా 

సీం, (హ్రీం, సాహో 

ఈసో తము వినవచ్చినమాం "న ఆడంగులసంభఛాహషణ మాగి 

భోయినది. ఇవ్షరుముగ్దుకు స్త్రి లు మందిరములోనికి వచ్చి స్తంభముల 

బాటున నిలువంబడీి ఆసన్వ్యాసి చేయుచున్న పూజశు చమూాడసాొగినారి. 

పూజ సొంతము కాంగానే సన్యాసి కోవెలబయటికి వచ్చి తలవంచు 

కాని వై హో సాగి నాయడు. ఇంతలో నలుగురుకొడుకులను యుద్ధతఠగ 

మునకు సమర్పించిన వితంతువు గబగబ ఆసన్యాసిముండుకు వచ్చి 

(శణామము ససినద సన్యాసి నిలువంబడిపోయి అన్నూూ ! ప్ క్ట 

కావలె?’ అసి అడిగినాడు, 

( సమో ! ఈనిర్భాగ్యు రాలి నలుగురు కొతుకులు యుస్ధ 

మున మరణించినారు. ఇంక మిగిలిన అయిదవకుమా రు(డుకూడ 

ఇప్పుడు ముహాకుమారునినెంట యుద్ధమునకు వెళుటో సె న్యములో 

వరనాండు, ఆకొడు కొక్క_(డైన దిరిగి వచ్చి నాకంటంబడునా ౪ ” 

, ఆసంగతి నే నెట్లు చెప్పగలను 2? 

(6 స్వామా 1! మూరు సర్వజ్ఞాలుః నేను అనాధను. ఈయుద్ధమూ 

లతో నాసంసారము చట్టుబండ లె పోయినది. నొాకొంప నేలమట్దుముగ 

కూలిపోయినది. తలచెడిన ముగ్గురుకోడం డు మూడుకా భముదుసలి 

ఇ ననేను పదునానేండ బాలుడు మాత్రము ఇంటిలో మిగినియు 
రట UN 

4 
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ట్7౮ా సగ పొలులసు 
(౮౮ 

అల్లా“ 

నాము. నాజుగార్మి సెలన్హ పకారము ఆడన్న ఒక్కకొడుకుగూడ 
కప్పుకు సెన్యములో జేరినాయు. నేనాళొడుకును కడుపులో. పెట్టు 

కొని పె-చుకొన్నాను, నాపంచ్మపొణమ్లులు వానిమోదనే ఉన్నవ్, 

స్యావిగా ! నావ్టైండు తిరిగి పచ్చునా % ఒక్కమాట చెప్పండి. మా 

మాట ఎశ్నికి తప్పను. * అని ఆఏతంతువు సన్యాసి లెండు కాళ్లు పట్టు 

కొని అగుడి జటా కు తల'వసి కొట్ళుకొనసాగిసది, సన్యాసి తొం 

దరతేరీదరగా ఆమెను చేతులలో లేవ నెర + అమ్మా! అనవసర 

ముగా గుండె చెదరివోకు. ” అన్నాంయం 

ఆవితంతుపు లేచినది. రాతి ఆసికొ్రాకొనుటవలన ఆమెనుదు 

టికి పెద్ద దెబ్బ తగిలినది. ఆగాయమునుండి నెత్తురు వరదగ్యచున్నది. 

ఆమె కక్వింకోన్న త్యౌనికోక (ఆ నెగ్తుటివలన నెజ్బునై పోయినది. అది 

మాచి సన్యాసి చాలానొచ్చుకొనుచు ఎందు కంత'బాధ కొని తెచ్చు 

కొనద్చు తలీ ! ఏది నీచేయి ఒకమారు చూపు. ” అని అడిగినాంయు. 

ఆనికంతున్రు తనయెశమ చేలిని జావినది. ఆకో పలమంటపము 

ము౨దరిచపటా రాశ్ల్ వై కూూర్పుండి సన్యాసి ఆమెనుగూా-డ కూరుూుండు 

మని చప్పి చేతిని పరీక్షించ మొదలువె2నాడు. ఈపచితము మాచి 
కో వైలవెలుపట నున్న స్రీ లందరు వచ్చి వారినుక్ణు మూగినారు, 

అందరును తమచేతులు వూపించుకొనుటకు తొందరవడుచున్నారు, 

కొంచెముసే పావితంతువు చేతిని పరీక్షించి తరువాత రాతివె వమో 

అంశేలువేసి లెక్క-(జూడ మొద లుపెట్టనాం డాసన్యాసి, అంకగణనము 

పూర్చికాంగానే ఒకనిట్టూర్చు విడిచి + అమ్మా! భయము లెదు సీ 

కొడుకు తప్పక తిరిగి వచ్చును. ' అని చెప్పి సాడు, 

నెంటనే అమునలిని ఆతసికాళ్ళిమోద పడినది, అక్క_శ మూ' 
(( అనో హ్స్ జ్జ న ¥ ఎల్ wy శమ శ శ” గిన యు అుద్మరొక్కంగాక్క-రుగా వచ్చె ఆస న్యాసిక తమచకతులు భూ 



నవం చవముఖండము ౧౭౫౯ 

వింప మొదలు ప్టైనారు, శండుగడియలసేపు డఊపీరిసలుపకుండ వా 

రందరికి సాముది)కము శక్సీ నా డాసన్యాసి. తరువాత అమలదేవి 

can = జర ఆల 9 x చి | 
కు ణి దేవి చేయిపట్టుకొని సన్యాసిబగ్సరికి లాగుకొనివచ్చి (సామో 

ఈపీ్చాయదృష్ట మెట్టున్నదో దయచేసి కొంచెము చెప్పవలెను. ” అని 
౧౧ e9 C౧ 

అడిగినది. 

సన్యాసి కల్యాణి దేవి వామహ'స మందలి తేఖబను పరీ, MD 

( జయము మహాదేవి ! తమరు ప్యాపుచేన దనం. ? అని అన్నాను. 

“ఈమె కింకను వెండి కా కాలేదు క! ర్ అని నవ్వుచు 

అమల చెప్పినది, 

( అయినప్పటికిని ఈమె పట్టపుదేవియె. తప్పదు. అ నులి 

హాసగనము మిది. తల్తి మాకు సామా/జ్య పట్టాభి గా భిసేకము జరుగును.” 

దాని శేమిగాని సామి ! ముంనుముందు ఈమెయద్భృస్థ 

'మెట్టన్నది £* అని అమల అడిగనది. 

6 ముందుసంగతి అగోళముగా ఉన్న థి. ఇదమిగ్థమని నిశ్చ 

యించి చెప్పలేను. శాని వగమానముమా। తము మహాయోగముగ 

ఉన్నది. "జీవి ! పూర్వ్ణజన్మసుకృతమువలన మా eg 

పుట్ట నారు, మోది కారణబ ము కాని మదొకటి గాను. నే సిదివ 

రకు ెక్క లేనన్ని చేతులు చూచినాను. కాని నాజన్య నాధుని ఐం 

తవరకు ఇటువంటిభాగ్య రేఖలు గలహస ము మూడ లేను. చూడలేను 

కూడ. ఇట్టభాగ్యహస ము మానవదుర్లభము. మోజీవితముకూడ అలా" 

కికము. అసాధభారణము. మోవలన ఈ మ ర్వావగ్శము నిత్యక ల్యా 

ణము పచ్చతోరణ మెవోగలడు, ఇటువంటిభాగ్య ఖలు గలవా రిది 

వర కొక్క-రే ఈలోకమున అవతరించినారు. అది పదునై దువందల 

లుంధక్రిందటి సంగతి. ఆఅశాక్యసి, హ బోధిసత్వుని హగము పరీక్షించి 



౮ థర షాలు 

తాద్ధాభాగ్యగణ మేలక్షణములు చెప్పీనారో ఆలశ్షణము లన్నియు 

మోగూయందు కనయబకుచున తి. ఆశాతమబుస్తుండు దర్శిదులు, అస్సలు, 

దిపన్నులు మొదలైనఅనాధులకోసము తేనజీననమును త్యాగముచేసి 

నమాపరినిర్వాణలాభ మును పాందినాయు, ఈపి)ిపంచమునకు మోతు 

మార్లము మూూాపీంచి నాయడు. దేవి! ఆని ర్యాణపథము మోపి, మా రిం 

కను 'బాల్యమం దున్నాను కాని జ రామఠణజన్నర హిత మెనపదవి 

మూకోసము ఎదుఠరుమాచుచున్న గి. ఈమాయాజాలమును మోారు 

ఉజటవోలలరు, ని శ్వాామాన్షమును ఉదైశించినపు కుమ్మా తము ఈవృ 

న్రభియమువ్రును మరచిపో లేరు, * అని చెప్పుచు చెప్పుచు సన్యాసి 

కల్యాణి రెండుకాళ్లను ప్టుకొన్నాయు, అది చూచి అవిలబేప్ తొం 

దరపాటున + అదేమిటి ? స్వామిగా ! అదేమిటి ? అయ్యయ్యో ! మా 

బిళ్లకు అశుభము కాడా ? ఎంత ఆభాయిత్యే మైనపని! అభము 

శుభ మెసంగనివీల దానికాళు ప్యుకొనెదశేమి ? ” అన్నది. 

(ఈ బాలిక సామాన్యువాలు కాదు. ఒకానొకరోజున వందల 

కంత ర ఖికువులు, స్థవిగులు, మహోాస్థవిరులు అర్హతులు 

కరాడ ఈ మెపావపబ్బృములకు నమస్క-రింపయగలరు తల్ల 1 ఇం కెంత 
లోనో లేదు సమయము వమ్చచున ది. మామనసను దిట్రపరచు 

కొనండి. చేను వాలాదూత నూలోచించి చెప్పుచున్నాను. మా 

శిప్ఫుకు అనంతశళూన్య ద్వారము వికి నచ్చినారు.. లవ యోజనముల 

చూరేనుం దున్నప్పటికిసి నా కా ద్వారము కన్నులకు నన్ను కను 

గ్రకుచున్నది. బేవీ ! ఆద్వారము చిఠకాలమునుండి మూసియున్నది. 

అక్ష త్యాగమే ఆచద్వారమును 'తెసనంగలకు. అ-తకన్న మరొకటి 

లేదు. మోళు పరీక్ష వచ్చినది మనసు చెదరనీయకండి, బయబు 

చ్రకంటీ, సక వొంన్న తరువాడ కన్య అనాలి నునసుళో 
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ఉంచుకొనండిం జ జన్నజన్నములకు చేను మోపాదకమలములను దర్శిం 

చంగలను, ” అని సన్నాసి కల్యా శీబేవిపాదములకు [(పణామముచేసి 

-వెుుకరకు తిరిగి చూడకుండ కళ. వెడి పోయినాయ,. 

అమలయు, కల్యాణేయు ఆసన్యాసి'వెర్లుచున్న దారిశేసి నివ్వెర 

కుడి చూచుచు బామ్మలవ లె నిబటువంబడిసేోయినారు, ఇంతలో రాజ 

మాత అక్కడికి వచ్చి + ఏమి జరిగినది * అమలా ! ఏమిటి సంగతి? ” 

అని అడిగినది. 

set ఒక వృద్ద భియువు కల్యాణ దేవికాల్లి రకు శెండుమారులు 

నమస్కరించి ఏవేనో మాటలు చెప్ప నాయడు. మూ శేమియు బోధ 

పడలేదు. ” అన్నది. 

8 ఏమి మాటబు €” 

6 ఎంతసేపు చెప్పినను మోక్షము. నిర్యాణము. ఇ్రవేమాటలుః * 

ఓఘాయిత్యపుమూట శేమియు అనలేదు గబా €'” 

“ ఏమో? అసలు మా కామాటలు బోధపడలేదు. శుభమో 

అశుభమో ఏమి చెప్పగలము £ 

ళా 

(ఏడి ఆసన్యాసి 7? 

6 ఆదునో ఆదారినే వె) పోయినాయి? 

అంద్నును సన్యాసికో సము వెదకి నా", కాని ఆకంచు కాని్ని 

చ లేదు 



కన 

వుం (త న్ ము 

గాడనగర రాజ పా) సాదము గంగాతీరమం దున్నది. ఆ ప్రాసాద 
మం వొకగదిలో సేంభ్యా సమయమున మహాోరాజాధిరాజ గా డేశ్వ 

రుడు మంతిసామంతాదులతోే కూర్చుండియున్నాండయ. దూరముగా 
జ్య ళ్ళ Fz ( హు య చ్ మహో స్థవిరు( డనబుద్దభదు6 డ్ ప్రి త్యేకాసననున కూర్చున్నాం 

డు. అతని పక్క-నే చకరాజ విశ్వ్యానందులకుకూడ కూర్చున్నా ంయ. 

భిందరిముఖములు వివారమువలన వాడివోయి ఉశ్న వి. ఎవ్వరును 

నోళువివ్పీ మాటాడుట లేదు. 

గ దేశ్వరుండు చెంపన చేయిబెస్థుకొని సామాన్య మైనకొయ్య 

కుర్చీ మె కూర్చు న్నాండుః అతని పక్క-నే మహాకుమార వాక్పాలదే 

వుండు. ఒక స్తంభమును ప్టుకొని నిలువంబడి నాయం గాబేశ్వరుని 

"కెదురుగా మహామాతి గర్జాదేవులవారు తలవంచుకొని కూర్చున్నారు. 

సాజుంతుల కెదురుగా రాఫపగనాయకులెన రణసింహుంయ, కమల 

సింహుడు, మమధనింహూుయు కూర్చున్నారు. వారందరి వెనుక వృ 

దుంగెన ఉ“వఘోాపుంం డదునా తీసు, 
యి యా యఖ \ లు 

చాలంసే పెనతుువాత విశానంపుండు గా బేశ్వమునితో 

“మహారాజ! ఏదో ఒకటి స్థిరహర చవ లెను, ఊరక ఆలోచించుచు 

కూస్పుండుటకు సమయము శేదు. మోపత్యు కరము వఏినుట్నకే ఇప్పుడే 

రాష్ట్ర కూట రాజదూత సభకు రాణలండు,  అతయ వచ్చులోపల 

వదో ఒకటి తేలవలెకు. ” అస అన్నాంస. 
పైక వశీ ఇన జ గ వ్యా ~ > Ee CASES CE తల 

శ a) 

యి 
~ 

తా i న 
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తర మిాయంగలకు నాతల తిరిగిగోవుచున్నది, ' అన్నాంయ, 

“రెండే మార్గములు కనంబడుచున్నవి, ఒకమార్లము సరళ 

మెనది* అనగా కల్యాణిని త్రో సీవుచ్చి రాష్ట్రకూట రాజు కోరికను 

చలీంచుట. రెండవమార్లము చిక్క్-యినది. అనయా రాష్ట్ర కూటరా 

జాతో కూడ యుద్దము. ఘూర్జరులతో యుద్ధము. దానికి ఫలము 

చ కాయుథుని రాజ్య నాశ నము, ఇనేేంపు పడిన్మ శమ నివ్ఫృలమెపో 

వుట, ఇళ మూండవమ్య్యూము లేదు, ” 

ఆఅషళాట సీం గనులసీంహయూండు మహారాజ! ఈ రెచుమాగ 

ములు నుం లమ ప. విళ్వానందుల భారి రమ *ట నిజము. 

రాస్ట్రి కూట "జదూతీ నచ్చువేళ కావచ్చినది. ఏదో త్వరగా స్టిరపర్ష 

చవలెను, * అని అన్నాండు. 

గా వశ్యపయి సవ్మ దెఫున్నినెపు ముఖము త్ర్రివ్సి “ తాతగారు! 

మోాగు" నాకు తండివంటివారు.. ఈవిపత్కాలమున మోరే నన్ను 

రక్షించవలెకు. మొదటినుండి చివరవరరు సంగ తిసందర్భములన్నియు 

మో మందురు, స) నాతయడిగాయు గోక గ్గదున్రిమును రక్షీం 

చుటకు సెద్దప డి నార్" అర్మాతియ కెలా గని ఆయుత నాచేతి కప్ప 

గించినది. "శన ఆమెను దుర్లమునుడి తవ్పీంచి తీసుకొని పోయినా 

ను, నిన్గానువ్య మైనమహారణ్యుమున అమెయు, నేనును లెంపురోజులు 

తిరిగి నాము.మరలఘూగక్షర సేన వచ్చిగోకగ్ల దురగ్రముముముట్టడి- చినప్పుడు 

పూడ నేనే కల సని ఆమెతల్లి సెలవ్రు పకారము దుగమునుండీ తేతశ్సీం 

చి తీనుకొసపోయినాను. ఆనసశుయమున దారిలో శత్రువులు ము 

డించినారు. వమెననేమి _వయోగమున మే మిరువ్రురము ఆ 

నుండి బయటంబడి నాము. అప" కూ. రెండురో "=లవర శాముకు 

ళ్ ల చ త్ ౬ గ శ్ క +r WCE an ఇ 
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బంధించినపు కూడ నే నెంటరిగానే ఆమెను రశ్షించీనోను, చివరకు 
గురుదత్తుయ మమ్ము డెక్కా-రీనగరమునకు తీసుకొని వచ్చినాండుః 

ఆనగరములోనివా రందచు మ మ్మిద్దరిని దంపతు లనియె అనుకొ 

న్నారు. మంతము లుచ్చరించి నే నామెమెడలో మంగళసూత్రము 

కట్టనిమాట నిజమే. కాని చె వద్భస్థికి, పృవంచద్భాకి ఆమె నాధర్శ 

పన్ని యె. గొడసా నూాజ్య పు పట్టమహాబేవిగానే ఆమెను లోకు 

“తెరు:గుకురు. నిజముగా తెగని పేమపాశముతొ ధర్మదేవత మాయి 

రువ్రరిహృదయములను కలిపికట్టినది. ఆపేమ్మగంధిని లోక నూళీర్య 

దించినది. దానినిగూర్చి నేను మో కంతగా చెప్పనక్కర లేదు. 

ఇంక రెండవనిషయమునుగూర్చి పర్యాలోచన పవేయవ లెను. 

చకాయుధుండు భండివంగీయుండు.శార నర్షనుని మేనల్లుడు. న్యాయ 

రీత్యా అతంజే కన్యాకుబ్ససింహాసనమున _ కథిశారి. కాని రైవఘటన 

వలన మపహో*రాజూ.:) గాజు కావలసినలఅతసికి ఎన్నో 'కారానికష్టములు 

వచ్చినవి. చివర కతంయ నాయ్మా శయము కోరినాయడు. నాతం డిగారి 

దిన వారములలోనే నే నాకనిశ అభయ మిచ్చినాను. ఆసంగతి మోకు 

"తెలిసినణే. ఆవాగ్రానము నెర వేష్పటకే వేలకొలందిగాడ సై నికులపా) 

ణములను థారపోసినాను, నిజమునకు అకార్యమువలన గాడబేశమున 

"కంతో (పతిష్టవచ్చినది. ధర్శబలమువన్ల నే ఘూర్షరు లోడిపోయి 
నారు. కాని బాద్ధసంభఘము వేసిన దోహమువలన మరల అనుకొనని 

చిక్కు-లు వచ్చినవి, చే(జిక్కి-నక న్యాకుబ్బరాజ్యము తిరుగ ఘూర్టరుల 

వశ మైనది. వర్ధమాన పౌండ్ర; వర్గనమండలములను లొ ంబరుచు 

కొని ఘూర్టరులు మనలను తరిమి వేయుచున్నపుడు బెవునివలె రాష్ట్ర 

కూటరాజు ఆపద కద్దుపడినాండు. అతండు చేసినసాయము సామానస్టి 

మెనదికాదు. సరిగా తత కాత(శు మనలను మనదేశ గార 
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వములను కావాొడినాండు, అవి గడస్నా మాజ్యమునకు శనిన్య్బళో . 

జులుం ఆయిబ్బండిలో రాష్ట్రకూటరా జే వచ్చి సాయపడక పోయిన జె 

డల సర్వ నాశనము జరిగియుండును. కాని భగవత్పంక ల్బ వాలాగున 

"లేదు. మనకళోసము లాష్ట్రాకూట రాజు ఘూర్షరులత్ డి యుద్ధమునకు, 

దిగినాఃడు. ఆదెబ్బతో, ఘూర్జరులు తిరుగ మొగము సెట్లి నోఈ,. 

ఎదిరించిన చోట నెప్ల వారు పరాజితు _లపోంంనాలు, తుస చీనలు 

వారిని వారిరాజ్యు వ్రుపాలిమేరలు చాటిపోవ్ర వరకు తరిమిశొట్టిన్మ్+. 

బాలాకాలమువరకు ఘూర్ణరు లాబెబ్బ హాడంవీసుకొనలేరు వాన 

లకు మరచిపోతేరు. ఇది యంతయు ఆాస్ట్రకూట రాజు చేసిన సాంకును 

నకు ఫలమే. అతనికి మన మెంతోో బుణజడియున్నానబ, అతం జేది 

కోరినను మనము చేతులు కట్టుకొని చేయవలనీనడే, దానికి తప్పీళ 

యెడల మనము కృతఘ్నులమై పోదుము. |పస్తుతము రాష్ట్రళరాటు 

రాజు కోరినకోరిక మరొక స్థితిలో అయినచో నేను తతవంచుకొని' జర 

'వేర్చియుందును. నిజమునకు అతనికోకిక చాలా సామూజ్యమైనది 

కాని స మది అసామాన్యము. ఆకోరిక "జెల్లించుటవతన 

ఉభ యరాజ్యముల శే మమునకు, స్వే హాబంధమునకు. ఛాలా మేలు శకలం 

గంగలదు. కాని ఒరటిమాత మాలోచించవతెను. కల్యాణీ జేవిక 

నాకు మంత్రములతో పెండ్లి జరుగకుస్నను, మంత్రములకు మంత 

మైన (పేమదేవత మాకు పాణిగ్ళవాణము చేంబంచినది కల్యాణికి 

తర్రిదం తులు లేరు కావలసినవా రంతకన్న తేరు. ఆదిక్కు.వనోలిశ 

పక్షి వంటిబాలికను నే నిప్పుడు |తోసిపుచ్చినయెడల ఆమెగతి యేమ 
గును 8 మో రాలోచించి చూడుడు, వశ్ష్మతియుండైన ఆమెను పెళిడ్లా 

డునా ? మనవిషయమున మన మెట్టు యూజింతువెా ఇతరులనిషలకీ 

చునంగూడ అశ్షే యూజంపవలెను. తనకోరికను _తోనిపుచ్చినా మని 
24 
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శాష్ట్రకాటరాజు మనకు విరోధి మైపోవ్రకు. కాని కల్యాణిని తోసి 

పుచ్చినజో దైవమే మనకు విరుద్ధమైపోవ్రను. ఇది విన్నవారె మనల 

నిందింతురు. కల్యాణి కిప్పుడు నాకన్న వేసుదిక్కు. లేదు, నే నిప్పు 

శామెను చేయి నిడిచినచో ఆమెపా ట్లిశ చెప్పనక్కర లేమ. ఏ దెక్నై 
నను ఆమె నాధర్శపత్ని. నే నామెభర్శను. ఇంతకన్న నేను చెప్పవ 

4)సినది లేదు. వీడి కర, వ్యమో ఇదమిగ్గమని మీరు నిర్హయించవ 

లెనే. ' అని చెప్పీ సాయ. 

భీశ్ము దేవు డేమియు మాటాడ లేడు. తలవంచుకొని కూర్పు 

న్నాడు. అది చూచి సంభస్థవిరు(డు "లేచి నిలువబడి + మహారాజ ! 

జీవనమున కొక్క_ళు మార్గము---అది ధర్భమార్లము. మరొకదారి 

"లేదు రాజుగాదు, పిజలుగాదు సర్వజనులు దానికి సమానులు. * 

అన్నా (దం. 

స్వామి ! ఆధర్మమార్ద మేదో చెప్పండి. నేను గుల్తెరుంగ 

"లేకున్నాను. ' 

4 ఆర్హరక్షణమే సర్వోత్క్య్బృష్టధర్య 2 మని సౌగతమతముం కల్యాణి 

తిక్క లేనిపశ్షి * ధర్మానుసారముగ ఆసా సీపర్నిం చ కాయుధుండు 

వీ కానితుం డనుమాటకూడ నిజమే. కాని అతడు పురువుండు* 

అదిగాక రాజుకూడ ఆఅత(డు మారిన చో ఆరాజ్యమున కిం కొక రాజూ 

వచ్చును. అప్పుడు చ కాయుధునిలోటు కాన్సించదు. అడిగాక అత 

నికి ససోయపడుట కిం కెవ్నరెన సిద్ధపడవ దను. ఇంత ఎందుకు 2? 

ఆరాష్త్రకూటరా జే తోడుపడవచ్చును. అది సంభవముకూడ. అప్పుడు 

చ్రాలపుధిన ఇెట్టిలో టుండదు. కాని కల్యాణివిషయ మటువంటిడి 

శాదు. నీవు (తోసిపుచ్చినచో ఆమె కింక (పపంచమున నిలువసీశ 

వదొళకను సీ వామెభరన్రు. నీవు గాక ఆమెకు మ రెము తిక్కు- * 
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నీపాదతలమున దప్ప ఆమె కీపపంచమున చోటు లేదు. ఆమె తల్లి 
దండులు లేనివిల్ల అనాధ. అసహాయ. ఆక్తురాలు. గాటేశ్వరా |! 

సి ధర్మమో నీ కిప్పుడు తెలియుట లేదా?” 

ఆమాట విని భమ్మ దేవుండు ఆసనమునుండి ఒక్కగంతు వేసి 

లేచి నిలువంబడి * మేలు వమహానవిరా ! మేలు సీపు చెప్పీన జే సత్వ 

మైనధర్శమార్లము. మహారాజ ! ఆధర్మమే శ్షతియోచిత మెనడి, 

మహోస్థవిరుండు శ్రనవలకాద్భ ల అధర్మ మతనినోటినుండి వచ్చి 

నది, 6  వద్దలమాట విపమాళ్లమాట ” అనుసామెత మర చిపోక(డు. 

గాడస్న మాజ్యమునకు చకాయుథునకు ముం దెప్పుడో రానున్న 

కష్టములను మనసునందు కల్పించుకొని పృస్తుతభర్మమురు పలిత్యజం 

పకుండు. ” అని అన్నాండుం 

అప్పుడు గా జేశ్వరుండు వేచి Pn థ్ సామంతులాకా ! 

పెద్దలంద. శేడి ధర్శపథమని చెప్పుచున్నారో నేను ఆవకార్లముననే 
వోవ(దలంచినాను, నిండుసభలో నిలువబడి నే సీమాటనే చెప్పె 

దను. సభలోని నాయకవర్లమునకు నామాట నచ్చక తప్పక కళ్యాణీ 

దేవిని వవలిపెట్టవలసినదని వారు చెప్పినయెడల ణేను స్మామాజ్య శే 
మమునక్షై గాడసింవోసనమును పరిత్యజించెదను. కాని నాధత్శపత్నిని 

నాకల్యాణీదేవిని ఎన్నటికిని పరిత్యజింపంజూలను. ఆకల్పనమగూడ నా 

మనసున రానీయను. * అని గంభీరముగ చెప్పీ నాండుం 

సభలోనివా ఠందరు సావథానులె ఆమాటలు విన్నారు.కమల 

సింహుడు గభాలున తేచి సంతోషము పట్టలేక గాడేశ్టవని కాగ 

లించుకొన్నా(డు. ఒక్కరొక్కకుగా హాహ లందరు తేచి జాజే 

శకుని చ్యును మూగినారు. ఆమంత్రగృహము కంవించిపోవ్రున్న్వ్య 

ఒక్కమారుగా జయజయరావము బయలుడేరినడి. ఈకోలాసహాలము 



అ౮ల్ థర్మపాలుండు 

విని ( గాజేశ్వరుండు యుద్ధయాత, కనువములించినా. డనుకొని వుం 

(తేగృవాము వెలుపట గుమిగూడియున్న సేనగాపతులు, సేనానాయకులు 

కూడ జయనాదములు చేరయిసాగి నారు. కొంచెముసే పైనతరువాత 

గర్లజేవులవారు లేచి ( మహారాజ ! ఇప్పు డిక సభామంటపమునకు 

వెళ్ళవలసిన అవసరము లేము రాష్ట్రకూటరాజదూతను ఇక్క-డి కే 

పీలువనంపవచ్చును.ఇక్క-డ నే తమ్మ పత్యుత్తర మతండు వినణగలండుం” 

అని చెప్పీనాండు. 

గాచేశ్వరు, డందుకు సమ్మతించి నాయడు, మహామంతుల వారి 

"సిలవుపికాఠము శాస్ట్లకాటరాజదూతను పీలుచుకొనివచ్చుట కొక 

ఖటుండు వెళ్ళినాడు. ఒకగడియ'సేపటికి రాజదూత మం తగ్భహము 

నకి వచ్చినాండు. శభయంతయు నిస్తబ్ధమై సీఠవమె ఉన్నది. గాడే 
శరు(డు సభనడుతు కూర్చున్నాడు. అతని కొక|పక్క- మహామంతి 

యు, నురొక|పక్క- భీష్మడేవుడును ఉన్నారు. రగాజదూత వచ్చి 

కరాళ్చున్న తరు వాత భీజ్య దేవు జాతని ఉద్దేశించి *దూతపీవరా! 

చర మేశ్యర, పఠనుమా హశ్వేర, పరమభట్టారక, పరమసౌగత, 

మహా రాజాధిరాజ సర్వ గాడస్నా మాజ్యాధీశర శీ తుద్దర ్రపాలచేవుల 

వాతియాజ్ఞాను సారోముగ స్మమాట్టుసమిక్షమున, ఈగాడసామంతుల 

సనుశ్షమున, నేను తమస్యార్థనకు ప్రత్యుశ్వర మిచ్చుచున్నాను. మా 

మహారాజునకుగోక ర్లదుర్దాధ్యమునికుమాన్తె మైనకల్య్యాణీ దేవితో వివా 
హావ్ రహితమెనఏ. యభావిధి కల్యాణము హూర్శము జరుగకున్నను 

గాంధర్వవిధిని ఆవును వూవుపాిరాజు పరిగ)హించినాండు. త బియు 

,గైననారి కావివాహ మే పిధానము, మొదట వెండి యాడినకన్య య 

పక్టుమహో డేవి యగుట ఆనూచానముగ వచ్చుచున్నది. ఆయాచారము 

నరికమి కాను టా నూమహారాజున కిష్టము లేదు. రాస్ట్లకూటరాజు 



పంచవముఖండము ౧౮౫ా 

కోరికను చెల్లించ లేక పోయినందులకు భూమపహారాజు బాలా విఛారిం 

చుచున్నా(డు. రాష్ట్రామాటరాజు మాకు ప్రాణమి తుండు, కస్టసమ 

యమున ఆనుకొన్న వాను. అటువుటివాని కల్లుండే సన్మాన ముందు 

భాగ్యము నూమవహాోరాజునకు లేక సోయినదడి. అతని పార్థన తెరస్క- 

రించవలసివచ్చినండుకు మా కెంతో బాధగా ఉన్నది. అయినను 
భగవత్సంకల్పముముందు మానవమ్మాతు లెంతవారు! ఏ చెట్టున్న 

ను అధర ము చేయుట మామహోారాజున కిష్టము లేడు. క త్రియధగ్గ 

ము మోమవోరాజుగారికికూడ తెలియనిది గాదు కావున దయచేసి 

మారు మోమహవో రాజుగారితో రాష్ట్రకూట రాజకన్యను పెండ్రాడుట 

తప్ప మేది చేయుమనినను గాజేళ్వరుండు చేతులు కట్టుకొని ఆ 

యాదేశము నిర్వహించగలండు.” అని మనవిచేయవలసిన&ి.' అని 

చెప్పీ నొ(డు. 

సభిసదు లెవ్వరు కిక్కురు మశ లేదు. (పత్యుక్త రము విన 

గానే రాజదూత గా డేశ్వరున కఫివాదనము చేని సభ విడిచి వెళ్ళి 

పోయినాడు. 



క 

భీష్మ దేవుండు. 

అశుకొన్నకు యథాసమయమనున గాడేశ్వరునివ్ వాహామూ 

సలత్రుణనుగ జలిగినదిం కల్య్యాగ దేవి గాడస్మామాజ్యపట్లశుహా దేవిగా 

అభిషిక్తు రా లైనది. శుభ కార్యము జరిగిన వెంటనే లతాధిక సె నము 

లీసుకొని మళోకుమారశాక్సాల దేశ్రు పంచనదమునకు యుద్ధయా 

(త జేసి నాంగుం ఇ వస్నియు జరిగి ఆరు నెలలి కావచ్చినది. 

ఈలోపున గౌడసెన్యము గంగాయముశానదులను దాటి శత 

(మూవిపాశాసదులనడుము నున్న దేశమును ఆకమించినది. శీశకాలము 

నడచుచుండగా కన్యాకుజ్రిమునుండి + దథ్నీణాప ధేశ్వరుండును, జయ 

వర్ణను(డును పూర్తిగా ఘూర్ధరులను ఓడిందినారు. భిల్లమాలానగర 

ముకూడ వశ మెనది. సనాగభటదేనుయ సామంత. (కయుండుట కొప 

కొని సంధి-కె దేవృులాడదుచన్నా(డు, * అని కజురు వచ్చినది 

వాక్సాలదేవుని బాహుబలమువలన శత దూవి పాశాలతీరము 

లండు వటాస్తరుల ప్రభుత్వము పూకిగా విలుప మెపోయినది. వందల 

కొలందియీండ్రనుండి పరాధీనూ _లైయున్న కారవయాదవవంశీయు లైన 

శాజుబలటు మళల ఈనాటికి తమ్మ పాచీనాధికారమును ఫొందినారుం 

ఆర్యావరమార్యావత మంతయు గ "డసై నికులయశోగానముశో మారు 

(మోగినదడి. సెన్యవటలో' నాడ వాక్సాల దేవుడు విపాగొనదిని చాటి 

పిశాలమెన బ్రరావతీతీరమును చేరినా, 

సరిగా ఆసమయమానకు జయవర్గనునివడ్డనుండి గెడనగరమూ 

నకు ( అసంఖ్యాక సై న్యములతి డత్షి ణాప శశ్వరుండు క న్యాకుబ్ణను 



చం చమఫఖ డవు త్. 

నకు వచ్చినొండు, ఉనృరమున యమునానది, దక్షిణవలన నర్శణా 

నది హాద్దుజేనుకొని ఆనడువునున్న తాజ్యమునముమా తము ఘూక్టరు 

'లేలుకొనుటకు నాగభటదేవ్ర. డొప్పుకొన్నా(డు. శీఘ్రముగా సంధి 
జరుగవలేనని అతనితలంపు. సంధిజతముమై సంతకము చేయుటకు 

"వెంటనే గాడరాజ్య పతినిధిని రావింపవలసినదని గోవిందదేవుడు తొం 

దరపెళ్ట్తుచున్నాండు ” అని వార్త వచ్చినది 

భోజ, నుత్స్య, కుక్కు యదు, యవన, గాంథాత, శేరజేశము 

లను వాక్సాలదేవుశు స్వాధీనము చేసుకొని | పొచీశక్షతివంకీయు 
(అనరాజులను మరల సింవోసన మెక్కి_ంచినా(డు. గౌడపేనల బాసు 

బలమున తుతీయ రాజ్యములు పుశః[పతిస్గీతము _లెనవి. సంధిపష త 

నుపై చే వాలు చేయుటకు గాడరాజ్యపతినిధిగా మహామంతి గవ్వ జే 

వులవారు క న్యాకుబ్బమునకు బయలుపేరి వెల్లి నారు. సరిగా వసుతకా 

లము వచ్చునప్పటికి ఏంశ్లతఠబడి జరిగిన ఘూర్జతయుడ్గము ముగిసి 

పోను నని జనులందరు భావించినారు. 

ఖీష్మ దేవుండు నుగధకు తిరిగివచ్చి వాం డనియు, గా చేశ్వసని 
కలసికొనుట కాతయ గాడనగరమునకు వచ్చుచున్నా. డనియు హఠా 

త్తుగా ఒకరోజున కబురు వచ్చినడి, అవార్త విని ధర్శపాలదేవుం డా 

శృర్యపడినాండు. వాక్సాలబేవునికి కాపుగా నియమించి పంచనదము 

నకు పంవీనభీష్న దేవం డొంటరిగా తిరిగివచ్చుట కేదో పిబలకారణ 
ముండియుండు నని అతండు శంకించినాండు, అతని కేమియు పోచ 

చేదు. 

ఒకరోజుమట్టమభ్యాహా ము భీవ దేవుడు రాజ ప్రాసాశతోర 

ఇముదగ్గరికి వచ్చి గా జేశ్వరుని త్వరగా కలసికొనవలసి యున్న దశి 

కోరినాయ. వెంటనే పు్రతివోరు లాతని గాజేశ్యసుని సల్ప శకి తీసు 



చసత ధర ్రపాలుండు 

కానివి నారు. అతనిని చూడంగానే ధర్శపాలుండు లేచి నిలువంబక్తీ 

కంపీతకంళముతో * తాతగారూ ! ఏమిటి సంగతి ?)” అని అఆ తముగా 

అడిగి సొండుం 

వృస్ధమవహా నాయకుండు అసీను. డై నుదుటిచెమట తుడుచుకో 

నుచ 6 వత్స ! మహావిపత్తు దాపురించినది. నాలుగుకౌలముల పాటు 

గాశసామూంజ్యము స్థిరపడియుండుట భగవంతుని కష్టము లేనట్టు 

చోచ్తుచున్నది, ” అని చెప్పీనా(డు. 

ఏమి? వమి జరిగినది? మి రొక్క చే తిరిగివచ్చినా కెందుకు? 

రాష్ట్రకూట సేన యము నాతీరమందలి తీర్ధ శేతములను వశ 

పరచయకొనుచున్నట్లు నా కిరావతీతీరమం నుండగా తెలిసినది, లక్ష 

కుపెగా రాస్ట్లకూాటనసై న్యము స్థాణేశ్వర పృ భూదక దుర్లములను ఆక 

మించు కొనియున్నది.అంతకన్న ఎక్కు-వవై శ్యముతో రాష్ట్రకూట రాజ 

వూరు డైన కక్క బేవు-డు మధురయందు దండువిడిసియున్నా య. 

క్ర న్యాకు స్టమందలి రాష్ట్రకూట సై'న్యముకూడ యుద్ధస న్నాహముమిోద 

ఉన్నది. పంచనదమందలి యుద్ధయ్యాత్ర ఇంకను ముగియలేదు, అక్కడ 

నుండి వాక్సాలదేవ్రండు. తిరిగివచ్చుట కుపాయము లేదు. జయవ్యా 

నుంయను;, విమలనందియు భిల్లమాలానగరమం దుండిపోయినారు. 

భఘూర్దర రాజు 'సిలవు లేకుండ వా రక్క-డనుండి మరలివచ్చుటకు వీలు 

శేదు. ఇంక శాడనగరమున నీ వొంటరివాండవు. అందుచేతనే పమ 

థసింహు(యను, కమళిసింహుండును న న్నిక్క-డికి పంపీనారు. శాష్ట్రి 

కూటుల కిప్పు డీయుద్ధసన్నాహ మెందుకు ? ఉక రాపధమున గాని, 

దశ్నీశాపథమునం గాని శతు) వన్నమాట మరి లేదు. కోరలు తీసిన 

పామువలె నాగభటబేవుండు కట్టువడిపోయినాండు. చకాయుధుండు 

కర్గాడ గోవి-వ బేపుని చేతిలో జిక్కియున్నాండు, ఇక రాష్ట్రగాటుల 



పంచమఖండముూ ౧౯౩ 

కప్పు డీయుద్ధస న్నాహమంతయు ఎండుళోసమో  తెలిశికాను టంత 

కష్టమైనపని గాదు. వత్సా! ఎట్టిచిజ్క. డావురించినడో చొచి 

నావా? గొడసైన్య్వము యావత్తు మాళవమందు, పసంచనడమందు 
ఉండీపోయినది. ఇస్పుడు రాష్ట్రుకూటరాజు దంజెత్సి వచ్చి గాడబేశ 

మును ఆ క్రోమించినయెడల ఈస్మామాజ్యమును రశ్నీంచువా రెవరు? * 

గోవింద దేవు డింతలో ఇంతగా మారిపోనుటకు కారణము?” 
( రాష్ట్రకూటరాజకన్యను పెండ్రియాడుటకు నీవు తిరస్కరించి 

నమాట అప్పడే మరచిపోయినావా ? ’ 

( లేదు, మరచిపోలేదు.” 

6 రాన్ట్రకు+టరాజకన్యను 'వెండ్లీ చేసుకొనవలనిన వని గోవింద 

దేవుడు తనంతటతాను నోరువిడిచి నిన్ను కోరినాడు. నీ చాకోగి 

కను (|తోోసిపుచ్చినావు. ఈసంగతి డ్లీత్తరాపథమున, దశ్ని ణాపధమున 

ఊరూర వ్యాపించినది. ఈపరాభవమును రాష్ట్రకూట రాజు మరచి 

పోలేదు. గోవింద జేవ్రండు సామాన్యుడు కౌడు. అతండు కూటనీతి . 

కుశలు(డు. ఘూర్జరులయొత్సిడి ఉన్నంతకాలశను అత(డు మనతో 
విరోధము పెట్టుకొన లేదు. స్నేహముగా నున్నశ్లు నటించినాండు, 

ఘూర్టరయుద్ధ మిప్పుడు ముగిసిపోయినది. అదిగాక గాడపైన్యమం 

తయు ఇప్పుడు బేశాంతరమం దుండిపోయినది. సీదుర్చలస్థితి చూచి 
రాష్ట్రకూటరా జిప్పుడు తనక సితీక్చు కొనుటకు ప్రూనుకొన్న్మాడు. 

వత్సా ! ఇది మనకు వివమపరీక్ష. ఈపరీక్షలో మశభవిష్య తున్నది. 

ఈమాటు బాలకులను వృద్ధులను వెంటబెట్టుకొని సామా)జ్యమును 
రశ్చించుట్నకై యుద్ధము చేయవలెను. అందుకోసమే ఈవృస్ణుం డిప్ప 

డిక్క-డికి వచ్చినాండు. ” 

( న ! నిరర్ధకముగ బృలక్షయము శేసుకొని పూ 



దగర ధర్మ పొలురిడు 

జనము లేదు. నేరు సింహాసనమును విడిచిపెళ్తైదను, వాక్సొలదే 

వుండు సింహాసన మెక్క-వచ్చును. అతం డనివాహితు(డు. నిరభ్యం 

తరముగ రాష్ట్రకూట రాజక న్యను పెండ్లాడి అతం డామెను పట్టమహో 

"జీవిగా గాడసింహాసనమున కూగ్పుండ(బెట్టవచ్చును, ” 

( నాయనా ! అంతవమా తౌొన ఈచిక్కు- వదలిపోదు. రాష్ట 

కూట రాజకన్యను వజ్ణమహోదేవిగా చేసిన యెడల గోవిందదేవునకు ఆగ 

హాము తీరునా ? తీరదు. కన్యాకుష్దమం దంతట రాష్ట్రకూటులు 

ధీరాలు తీయుచు పరవళ్ళు (తొక్కు-చున్నారు. * ధర్మసాలునిపాగ 

రణంచవ లెను. అ రాఢసామంత॥ న్యను ఇజాడసింహాసనమునుండి లాగి 

పారవేయవలెను. ’ అని వారు పంతాలాడుచున్నారు. రాష్ట్రకూట 

రాజకన్యను పెం డ్లి జేసుకొననందులకు గ జేశ్వరునకు తగిన ప్రాయ 

న్చిత్తము జరుగవద్రా మరి 2 

(అయిలే యుద్ధ మే మరీ” 

( అవును. వత్సా! యుద్ధము తప్పదు. అంతుపొంతు లేని 

రాష్ట్రాకూటవైన్యములకో ఈమారు చాలకులు, నృద్ధులు యుద్ధము 

చేయవలెను. వృద్దులు యుద్ధము చేయుచున్న ప్పుడు వృద్ధుండుగాక 

మ ెవ్వగుసేనలను నడపంగలరు ? అందుకే పంచనదము నుండి ఈవృ 

నుండు పరుగెత్తుకొని వచ్చినాండు, చూడు ! వత్సా |! నను కాలము 

చెల్లిన వాడను, అప్పుడు (వభుసేనయం దాత్మార్చణను చేసెదను, ” 

ఈమాటలు చెప్పునప్పు శావృద్గునికన్నులనుండి రెం డశుబిం 

మవ్రలు పాలిపోయినచెక్కు-లమోదుగా జారి మంచుగడ్డవంటి తెల్లని 

మోాసక ట్ట్హపె6 బడినవి ధర స్రపాలబేవుం జేమియు మాటాడ లేకపోయి 

నాండు. గుభాలున అభీష్ట దేవుని కాళ్ళపై బడినాండుః ఛీన్నదేవ్రండు 

ఇండ చేతులతో పటుళొని ఆశని లేనన్ని విచార మెందుకు నాయ 



కంచము ఖండము ౧నగ్కో 

నా! రోజు వచ్చినది ఈయవసానకాలమందు గోపాలదేవునిపు తుండ 

వైననీకోసము [పాణము లర్చించుటకన్న నాకు మగొకగారవ మేము 
న్నది? ఆలస్యము చేయుటకు వీలులేదు. బయలుడేరవ లెను. అయి 

దువేలసైన్యముతో! లక్షల సెన్యము నెదుర్కొ-ని నిలుపవలెను శోణ. 

తీరమున _మండలాదుర్లపుకొండలోయకన్న గాడస్మామాజ్యమునకు, 
మరొక లం. ఇట్ట లేదు. ఘూర్టరయుద్ధమం బెన్నిసారులో' 

నేను దానిని పరీశంచి చూచిశాను! స్వల్ప శెన్యముతో నోణతీఠర 

మును కాపాడుట అసంభవము, నేను మగధసె సైన్యమును యావత్తు 

కూడంగొట్టి మండలదుర్రమం దుంచివచ్చి నాను గాడరాష్ట్ర్రమం "దెవ 

"రెవ రున్నారో, మాతృభూమిని రక్షించుట శెవరెవకు (సౌణము 
లర్పించుటకు సంసిన్టులో, వారినందరిని నావెంట పంపించు. వత్సా | 

ఇప్పుడు రాష్ట్రకూటనైన్యము వారణాసియం నున్నరి. వారణాసి! 
మండలాదుగ్గమున శింకో'దూరము లేదు. నేను శే బయలుదేరి 

పోవ లను, ఆలస్య మెంతమా తమును కూడదు, ’ 

:. తాతగారూ ! మో రిదివర శే పంచనదమందలియుగ్ల మాత్రన 

లన పూర్తిగా (కమపడియునా రు, ఇప్పుడు వరల షెంట'నే మమ్ము 

యుగ్గమునకు పుపినయొడల లోక మేమనుకొనును? నేను పడుచు 

వాడను. నేను జీవించి యుండి మి మొ్మొక్కరిని us పంపీ 

నాన?) ఆన్యావర్తమంతయు చిరకాలమువరకు నాదుహ్కీ-ర్విని ఘూాషిం 

చును. ” 

“చూడు! వత్సా! ఈవృగ్ధుండు సిద్ధపడి వచ్చినాండు. నీవును 

నేనును తప్ప గాడదేశమున ఇప్పుడు మరొకనాయకుండు లేడు. మన 

యిరువురిలో ఒకరు ద్యారమును రశ్ష్నీంచవ లెను, మరొకరు గాడబేశ 

మును రన్నీంచవ లెను నేను మగధచేశ నాయకు(డను. ఎన్బైనను 



౧౬ భత పాలు(డు 

మగథను రక్షించుట నాపని. నీవే మండలాదుగ్షమును రక్షించుటకు 
సిద్దపడినయెడల ముష్పు రావచ్చును. సీకు ముప్పువచ్చినచో గాడసో 

(మాజ్యమున కింక నీళ్ళు విడువవలసివచ్చును కావున తోరణరత్ష 
ఇక మండలాదుగ్రమునకు నేనే పోవలరు, నే నొకవేళ చనిపోయి 

సని నీ నుండణగలను, అనవసరముగా మాటలతో కాలషేపము 
చేయవద్దు. లీళముగ బయలు'బేరవ లెను. తిరిగివచ్చుట కాశించని 

వారి నందరిని నాతో పంపు. ' 

ఛీక్మదేవ్రుండు మరి మాటాడ శోదు. 'సిలవుతీసుకొని గబగబ 

చేళ్ళిపోయినా(డు, ధర్మపాలుండు విషజ్ఞవదనముతో' ఆగదికిటికీదగ్గర 

సనిలువంబడివోలునా(6డుః 

మూచాచుండంగా నే ఈయుద్ధవా ర్త గాడనగరమందంతట వ్యా 

పీంచిపోయినది. పిజలందరు విషాదమగ్ను లై నారు. అప్పటికిని గాడు 
లలో జీవము చావలేదు. చావు తప్పదని ఎరిగియుండియు వందలకొ 

లంది వృద్ధులు) వికలాంగులు వచ్చీ రాజ పాసాదముముందు గుమి 

గూడినారు. వృద్ధమహానాయకునివిలుపు వినియే వారందరు సైన్య 

ములో ఛేరినాకు. వారికి | పాణములవై తీవీలేదు. తిరిగి ఇంటికి వత్తు 
మక ఆశ అంతకన్న లేదు. మరణమునకు వెరువక వారందరు భీష్మ 

'దేశ్చ్రతి వెంట సామాజ్యతోరణమును రక్షీంచుట్నకి బయలుదేరినారు. 

భీష్మదే్రండు మెపాూ తృాశాముతో వారిముందు నడచినా(డు. 



౭ 

నష్ట 

౫ాడస్నా మాజ్యమునకు పా ORS సరా _లనను శల్యాికి సం 

ణ్ే్వము లేను. షన అతి. ధర్మ పా లుండఊ మరల రాష్ట్ర కూ 

టులతో యుద్ధమునకు దిగినా డని ఆమె తలంచినని, ఎవ రెచరు 

యుద్ధమునకు చ నారో, ఇంకను ముందు వెగనున్నారో, నారివారి 

స్వజనులు, ఆత్సీయులు మె శిమియు వె వెబ్పడింపకున్న ను లోలోపలవమూ 

(తము తన్నా డిపోనుకొనుచుందు రని ఆమె రకునుకొొన్నడి. ఈయూ 

హాలు శోచినమాతా)న ఆమె లోలోపల కుమిలికుమిలిపోసాగినది. 

తల చెడినపడు చులు, గర్భకోకాతుర లెనతల్లులు, దిక్కు. లెనిపీ్జీ అ, 

(శలిదినము తస పై తిట్టవర్షము కురియుచునా గని. తెలీసివకరు బూత 

ఆమె కిక సంతోవ మెక్కడిగి ? 

చాను తప్పదని నిశ్చయపరచుక్ న వా రందగు గాొడముడల 

దారమును రక్షించుటకు భీష న. మండలదుగమునకు "వె 

నారు.వారందరు దాదాపుగ అయిదు నేలమండికన్న ఎక, గాన లేరు, ల 

లిన సైన్యముతో ధర్భపాల'దేవ వుండు గొడనగరము కాపొడుటకు సన్నా 

హాము చేయసాగి నా(డు, యుద్ధమునకు పసికివచ్చు వారినితవ్ప తక్కిన 

వృద్ధులను; బాలకులను, అబలలను అందరిని దూర గానుములకు 

పంపీ వేసి నాదు. మూడేంన్లకు సరిపోశ్ర ఆహార పదార్థములను జగ 

త పెట్టించి నాండు నగర పొకారము డాటి బయజికి వెళ్ళవలసిన ఆవ 

నరము లేకుండ గంగానదినుండి, యమునానవినుండి నగరముతటిక్షి 

నీరు వచ్చు కొశ్లాయీఎు హెదినాఃస, నగఠరక్షణకు కావలసిన 



గో ధర్శపాలుండు 

వర్చాట్లన్నియు జరిగినవి. ఏ బెట్టండునో యని రాజకుటుంబమును 

కూడ మరొక చోటికి పంపుట మంచిదని అతనికి తోచినది, వెంటనే 

రాజమౌాతను, పట్టపుదేవిని ఉత్తరరాఢ దేశమందలి డెౌక్కా-రీదుర్లము 

నకు తీనుకొనిపోనుటక నిశ్చయపరచినాండు, సరిగా (పయాణసమ 

యమునకు వో రిరువుకు ముట్టడికాలమున నగరము వడలిపెట్టిపోవు 

టకు సమ్మతింప లేదు. ఎంత చెప్పినను వారు వినకుండుటవలన ధర్మ 

పాలు డాప్రయత్నమును మానుకొన్నాండు, ఏ 'దెశ్చెనను చివరకు 

మండలాదుర్లర క్షణే శండనసేనను కూర్పు కొనుట ఆతనికి 

తోచినది. పటే సైనికులను కూడ(గొట్ల మొదలుపెట్టి నాయడు. 

రెండవసేనాదళముకూడ కూడినది. ఆపేనికు లందరు కలసి 

"మొగము "రెండు వేలకన్న ఎక్కువమంది లేరు. ఆసెనికులను వెంట 

పెట్టు "ని ధర్మ పాలుండు స్వయముగా సేనా నాయకుండె మండలా 

దుగ్రమునకు బయలుదేరి నాడు. 

ఆసమయమున నే కల్యాణి మేడ పైయంతస్థున నిలువబడి యు 

ద్ధమునకు పోవుచున్న ఆనైన్యమును శెప్ప చేయకుండ చూచుచున్నదిం 

ఆసెనికలాంఛనములను, ఆధ్వజములను మూచినకొ”ల(ది ఆమెకు మన 

సులో ఆవేదన ఫ్యుఫనది. కావిచీకట్లవ లె (కమ్ముకొనుచున్న సెంధూళి 

తెరలు చెదగిపోప్ర నటు ఒక పె న్దనిక్ల-ం కార్చు విడిచిన దామెః 

అసమయమున నే చెకుక ట్ అమలా దేవి వచ్చి ఆమెబుబజము 

చె చేయి వేసినఏ. హఠాతుగా నిద మేల్కొ-న్నట్ల తము (తుళ్ళిపడి "నను 

కక్తు తిరిగిచూచిన జామె, ఆమె కంగారు మాచి నివ్వరపడి అమల. 

నెమ్మదిగా (మహాదేవి! ఆగోచించుచు నిలుచున్నలాభ మేమిటి? 

స్నానము చేయుటకు రండి !' అని అన్నది. 

: అక్క-గారూ! మిరు నకు మహాదేవి అని పీయువకండి. 



పంచమఖండము ౧౯న 

ఆమాట విన్నప్పుడు నాకు తలకొట్టివేసిన ట్లగును.' 

(అయితే వమని పిలువమ శెదరు ?) 
“ఏమి? కల్యాణి అని ఫీరువండి.’ 

(బాగున్నది వరుస ! ఎవశైన విన్న నవ్విపోదురు.) 

పేరుపెట్టి వీలువనే గూడదడా 9) 

మిమ్ము పేరుపెట్టి పీలిచినయెడల లోకము నన్ను పీచ్చిడాన 

ననుకొనును.' 

6 ఎందుకు €) 

. గొడస్మామాజ్యపట్టవహాదేశ్చ్రలు మిరు. బాకైకోసి హే 

పెట్టినట్లు కల్యాణి ' అని నేను మిమ్ము వీలువనా ? పిచ్చిపిచ్చిశూట 

లు చెప్పకండి నాకు.’ 

(అక్కా! మహాదేవి యని న న్నెవశెనపిలిచిశప్పుడు నా 

హృదయమున ఏదో అగ్ని చావకము పొంగిన ట్లగును నాకోసమే 

నాయక వారింటి కింత ముప్పవచ్చినది, నాభర్త కిన్నిపాట్లు వచ్చినవి, 

రాజ్యమంతయు ఆలుగోలు బాలుగో తెపోయినదిం న్మాపొాణముల 

కుసూరుమని లక్షలకొలందిసెనికులు నాశనమెనారు. కడుపుశోకమున 

కన్నతల్లులు, కాపురములు గద్దలైపోయి పడుచులు, తల చెతి యిల్లాం 

(డు దిక్కు. ముక్కు లేక బిడ్డలు నామూలమున అలోలక్ష దగా యని 

వడ్చుచున్నారు. ఈయుసురు నాకు తగులకుండ పోనునా * ఇంటింట 

(పతిదినము ఎంద రనాథలు నన్ను తిట్టిపోయుచున్నారో ? అక్కా! 

నాయత్తవారింటికి నేను శనిగొట్ట:దేవతవ లె దాపురించినాను ఈయ 

నర్థముల కన్ని టికి ఈమహాదేవిపేశే గదా కారణ మని తోచినప్పు 

డెల్ల నాగుండేలు నిలువుశ తగులబడిపోన్రను” 

ట్ SEY ఆపకూ గ్య పుకాట అనకండి ఘా 
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రు. ఎవ్నరెన విన్న నవ్విపోదురు. నోారీరాజ్యమునకు లక్షీజేవివంటి 
వారు. లెడి స్నానమునకు ! అప్పుడే బారెడు పొ నైక్కినదిం పూజ 

కాలన్యమైపోవ్రును  మిాయగగారు మోకోసము కనుపెట్టుకొన్నదిః 

రండి స్నానానికి, ” 

కల్యాణి మాటాడకుండ అమలవెంట మేడ దిగి వచ్చినది. 

వెంటనే దాసీలతో, కాసాలతో, ఆమె గంగాస్నానమునకు బయలు 

దేశినదీ. ఊకిలోనిము వెదువలు చాలామంది ఆమెవెంట బయలుదేరి 

నారు. వీఘట్రమున ధర్శపాలజేవ్రు(డు చ కాయుధున కాశ)య మిచ్చి 

నాడి ఆభుష్రమునశే వారందరు స్నానముచేయుటకు నీటదిగినారు, 

అందరికన్న ముందుగా పట్టమహోదేవి స్నానమైనది. తడిబ్టులతోనే 
ఆమె గట్టుమోదికి వచ్చి నిలువంజడినదిః ఆగ పక్క-నే ఒకమామి 

డితో పున్నడి. దానిలోనుండి ఒక నల్లని గుడ్డిపిబ్ల వా డామెదగ్గరికి 
వచ్చి * అమ్మా! ఎక్క-కున్నావమ్మాా 1) అని వీలిచినాండుం 

ఆపిల్లవానిని చూచి కల్యాణీదేవి నివ్వెరపడి * ఎవరు నాయ 
నా సీపు? అని అడిగినది. 

“నిను కంశ్లు లేని కబోదిని. ' 

“ ఏమి కావలెను నాయనా నీకు ?' 
“ఏమో ఆక్కరలేదు. నీవుమూ తము కావలెను, నిన్ను చూ 

చుటశే నేను వచ్చినాను నీ వెప్పుడు వెళ్లిదనమ్మా ?' 

* ఎక్క-డికి నాయనా? 

* జరామరణదుఃఖములు లేని చోటికి. * 

బాబూ! ఆచో ఒక్కడ ?ి 

“నాకు తెలియకు అక్క-_డి కందరు వెళ్ళలే రసి, సీవ్రమా. 

తము 'వెక్ళలనని ఎవరో చెప్పి నాగు, | 
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“స్ ఇవు నాయనా 

నను (గుడ్లవాండనుం పస 

“సధ రేమిటి నాబూ 

“ కొందరు గుడీ యని కొందరు కబోదీ యని విల్టురు, అంత 

కన్న నాకు మరొక పేరు లేదమ్మా !' 

“నీ శెవరైన ఉన్నారా బిడ్డా?) 

“ సివంటి తట్టు లున్నారు, తండు లున్నారు. ” 

వమాట్లాడుకొనుచు మాట్ల్రాడుకొనుచు వారుభయులు గంగా 

లీరమందలి మామిడిళోటలోనికి వచ్చినారు. మహాదేవి వచ్చుట 

చూచి ఆతోటకాపరులు దూరముగా తప్పుకొన్నారు. ఒక పెదమా 
మిడిబోబెవాటున నిలువబడి కల్నాణీబేవి “కోకముగాని దుఃఖముగాని 

లేని ఆదేశ మెక్కడున్నడి బాబూ? అని ఆగోడ్డిపిల్ల వానినిఅడిగినది. 

“ఆదేశ మేనెపున ఉన్నదో నే నెరుగను కొని ఉన్నదని 

మాత మాయన చెప్పి నా(డు, ” 

“ ఆయన ఎవరు € బాబూ 

ఆయన ఒకరు ఆయన ఎటువంటివాడో నాకుకూడ తెలి 

యడు ఆయనకు రూపఠసగంభధాదులు లేవు. కాని ఆయన ఉన్న 

మాటమా[ తము నిజము. ఎవం డంధులకు దారిచూవీంచు చున్నాండో 

కాలికి ముల్లుగూడ (గుచ్చు కొనకుండ ఎవడు కాపాడుచున్నాండో, 

చశేవకునివలె అటి కన్నము, చాహమునకు నీగు, దయచేసి ఎవండు 

ఆదుళొనుచున్నాండో, అతంజే నేను చెప్పినవాడు. అతనిని నేను 

మూడ లేదు. ముట్టుకొననై న ముట్టుకొన లేదు. ఎండుటాకుల గలగల 

వలె మారమునుండి అతనిమాటమ్మాా తము నాకు వినవచ్చును. నేను 

ఏన్నానే కాని ఎప్పుడును చూడనుమాతము చూడ లేదు. ’ 
26 
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(ఆయన సీతో వమి ఇప్పినాయశు ఖాబూ! ’ 

నీవు గంగాస్నానమునకు వచ్చినావని ” 

: ఆయన నిన్ను పంఖఫీనాండా ?'” 

(లేదు. శర్ను తీసుకొనివచ్చినాండు. స్నానముచేసి పె! 
రాంగానే నీతో ఈమాటళు చెప్పుమన్నాండు” 

; వమని బాబూ?’ 

( సీవ్ర కీఘిముగా సీశేథ మునకు వెళ్ళవ లెను. అక్క_కి సింహో 

ససము వట్టిదై యున్నది. నీవు వెళ్ళి ఆసింహాసనముమోద కూర్చుండ 

వలెను నిన్ను తీనుకొనివెగుట కాయన వచ్చును. సీశ్రు పోయినచో 

సీభ రకు తీరనిమనోవ్యధ కలుగును. నీతండినాటి వృద్ధ భృత్యుండాకం 

డునా (కు. అతనికికూడ నీవుపోయినదో ఎక్కడలేని మనోవ్యధ 

కలుగును. కాని నీవ్రమ్మాతము వీటికి బాధపడవద్దు. లోకకల్యాణ 

ముకోసము నీ వవతరించినాను. నీదేహాత్యాగమువలన (పపంచోద్ధా 

రణ కాగలదు, నిజన్ఫజన్నాంత రాల సుకృతము గొడసామాజ్యము 

నక |శీరామరశ కాగలదు. 'దేశమున దుఃఖమన్నమా టుండదు. 

కడుపుళో చల్ల కదలకుండ [పజలు సుఖంతురు. నీ కేమియు భయ 

ములేదు. నీశాలికి ముల్లుకూడ గు)చ్చుకొనదు. అమ్మా! ఈచదేశము 
నీకు గాను. ఈజగ సే నీది కాదు. నీజగత్తు నీళోస మెదురు చూచు 

చున్నది. ఈలోకమున దుఃఖము, కష్టము తప్ప మశేమియు లేదుః 
త్వరగా సీవ్ర నీరాజ్య మునకు వెళ్ళివో తల్లీ 

6 వె ళ్ళిదను నాయనా! నేను వెళ్ళినయెడల నాయత్తవారి 

కుటుంబమునకు పట్టినశని తొలంగిపోవ్రనా ? మరల గాడరాజ్యము 

నకు కాంతి కలుగునా? _పజలకష్టముు తీరిపోవ్రునా? ఇది నీ వత 
నిని ఆకుగు తం కి 1 



సంచముఖండము ౨3 

“అమ్మా! ఆమాటకూడ ఆయనే చెప్పీ నా(శు. వతోజున 

సీ వాత్మాళ్చణ చేయుడువో అరోజుననే ఈ పపంచమునకు శాంతి 

కలుగును సీపుణ్యోదక ధార చే ఈయగ్ని చల్త్లారిపోన్రును, అమ్మా ' 

సీవ్ర వెళ్ళిపో, నీతో నేనుగూడ వచ్చెదను. అదుగో ! ఆయన పీల్చు 

చున్నాడు. నేను పోయెదను, ? 

ఎక్కు- బెట్టి విడిచినచాణమునలె ఆ గుడిప్సి వాడు పరుగెత్తి 
వోయి మాయమైనాండు, కల్యాణే దేవిమా తము సిలువన రావ మా 

కువలె కంపించిపోవుచు ఆచెల్టుచాటున అల్లే నిలవండి పోయినది. 

ఆసముయమున విశ్వానందుడఊ పీచ్చి వానివలె వఠుగాశ్తు కొని 

వచ్చి గట్టుమోంద నిలువబడి నాలుగువఠకల వ్య స భావముతో 

భూడసాగినాండు. టూరముగా ఒశకాసావాంయ  నిలువంబడియు 

న్నాశడు. వానిని చూచి విశ్వానందుయ _తడణొటునాొంతుతో 

, కడ (గుడ్డిప్సి వాం జనల్లైన నికు కనంజఒడినాంజా 9?” అథి ఆడిగి 

నాగ. 

8 ఎందుకు స్యామిా ? ఎవరు కాన్సించ లేదు / 

( పట్టమహాదేవి ఎక్కడ ఉన్నది?” 

(స్నానముచేసి ఇప్పుడే మామిడి తోటలోనికి వెళ్ళినాకు ' 

విశ్యానందుః డానూట విని గబగబ శేకలు వేసి పరిచారకు 

లను పిలిచినాయు. అతని సెలవ్పు పకారము; దాసీలు కాసాలు, నగ 

రిలోని ముక్స్దువలు మొదలై శవా రందరు కల్యాణిని నెదకుటె 

పరుగ వినారు, అందరికన్న ముందుగా వశ్వానఆదుండు ఆమామిడీ 

త" పులోనికి వెళ్ళి తీయమామిడిభోజెణశాటున నిలువంబడ్షిపోయి 

యున్న. కతా ని చూచిసాయడు. వేతసీలతవలె కంపీంచిపోనుచున్న 

అవెనచూా చి విశ్వానందండ మి జరిగీనది తల్లీ ! ) అనిఆడిగినా(డు. 



౨౦౮ ధర్శపాలుండు 

కల్యాణి జవాబు చెప్పకుండ కన్నులు తుడుచుకొన్నది, ఆది 

రాచి అతనికి మరింత తొందర పుట్టి 6 అమ్మా ! దక్షిణాపథము 

నుండి తిరిగి వచ్చునప్పుడు ఫే ఎస! (గుడ్డీపీల్ల వానిని “వెంట. బెట్టు 

కొని వచ్చినాను. ఆకుణ్ణఐ" 'జేమైన నీదగ్గరికి వచ్చినాండా €” అని 

అడిగినాడు. 

6 అవును తండ్రీ | వచ్చినాండు. స్ట 

( అయ్యా ! కొంకముని(గినది. కల్యాణీ {2 

( అయ్యో fe 

“వాడు నీ కేమెన చెప్పీ నాండా తల్లీ [3 

(శుభవార్త చెప్పీ నాండుం నాకాహానము వచ్చినద(ట! 

నాయ తీవారి కులమునకు, నాభ రకు, గాడరాజ్యమునకు, గాడహుజ 

లకు, శుభము కలుగుట 3ె నేను 'వెళ్ళిపోవ లెను. నేను వళ్ళిపోయినచో 

జగత్క-ల్యాణము జరుగునంట ! తండి! నేను మూథురాలను. మో 

హోంధను. అక్కడికి వెళ్ళిపోవుటకు నాకు మీరే చారిమాపవళెను. ” 

ఆమాట విని ఆవృద్ద సన్యాసి శాలకునివ లె గొం తెల్సి ఏడ్పు 

మొదలుప్టోనాండు. వెక్కివెక్కి యేవ్బ్చచు అతంకు 6 దారి యెక్క- 

డికి తల్లీ! నీ కాహ్వాన మెక్క-డనుండి వచ్చినదమ్మాా ! ఈము౨కాల 
మున నాకుకూక తెలియని దేశము నీ కందుకమ్మా ! ఈ రాజ్యము, 

ఈసింహాసనము, ఈమహా దైశ్వర్యసంప త్రీ ఈదెవసమానుం డైన 

భర్త ఏటి నన్నిటిని వదలిపెట్టి ఎక్కడికి పోయెదవమ్మాా ! ' అని 

అన్నా6ండుం 

వ అత్య ల స 9 వుపూర్థి మైన అనృశగ్గసన్యాసి రోదనము ఆగాలిలో కలసి 



ల 

కుందలాదుగయ దము, 
లాభ 

ఒక పక్క- గంగానది. మరొకపక్క గగనచుంబి మైనవింధ్య 

పర్వతము. ఆరెంటినడుమనుండి సంకీ ర్షమార్లము. అంగమగధదేశ 

ములనుండి గొడమునకు వచ్చుట కదియుక్క-_ కే మార్లము. వింధ్య 

పృష్టమును దాటుట కామానము కొంచెము పశ్చివుముగా తిరుగ 

వలసివచ్చినది. అచ్చటనే గిరిశిఖరమున రాతితో దు ర్భేద్యమైన మం 

డలాదుగ్షమును కట్టినాకు. ఆమగ్దమునుండి ఒక్క-రాయి వేసిన యెడల 

గడదేశ మాక్రమించుటకు వచ్చుచున్న సెన్య మాయిగుకుదారిలో 

ఆగిపోవ్ర నని జనులు చెప్పుదురు. 

ఒకనాటి పగలు రెండుజాములవేళ యోధుం డొకండు గుజ్ణ 

మెక్కి. ఆకొండమలుపునదుమనుండి దుర్చముకిందికి వచ్చి నాండు. 

అక్కడనుండి దుగ్గమువరకు కొండపైకి దారి ఉన్నది. ఆచారివెంట 

కొండ నెక్కి. దువ్రముదగ్గరికి వచ్చి నాయడు. తోరణవుం దున్న కాపలా 

వాండు అతనిసంగతి కనుగొని ద్వారము తెరచినారు. అతంయ దుర 

ములో ప వేశించినాండు. 

ఆసమయమున ఉద్దండపురమహాసామంతులోన భీష్మ దేవుండు 

దుగ పాంగణమున కూస్పుండియున్నా 6కు, యోఘుః డతెనిద్సురికివచ్చి 

అభివాదనము చేసీ * మహారాజ ! రాస్త్రశాట_సైన్సము నిన సాయ) 

కాలము చంపానగరముకు వశ పరచుకొన్నది ఈముుడలాదుగ్టము 

న్నా కమించుటకు నారప్పటే బయ బమజదేరినాఎ అనిమనవి చేసి నాయడు. 

“ ముచివి. నగరము గోనికి వమ్పునప్పుడు వారి నవరైన అలు 

re 



Ca ధర్మపాలకిండు 

“లేకు. తమజెలవుపికారము పౌరు లానగరవితీహోరిని పట్టు 
కొని ఇంధిలచినారు. రాష్ట్రకూటులు నగరములోనికి వచ్చినతరువాత 

కష విడుదల చేసినారు. ” 

రాష్ట్రకూట్నతిన్యములకు నాయకు డెవ్యరు ?) 

tes గోవిందదేన్రంకు స్వయముగా సిన్యములను 

నడపుచున్నా (డు. అతనివెంట రాష్ట్రకూట రాజకుమారుండు కక్క దే 

వుడుకాక ఉత్నాండుం స్ట 

“మంచిది. సీ విశ వ్మిశాంతి తీనుకొనవచ్చును. ? 

త్షణ కాలములో భీశ్మ దేవుని సెలవ పకారము దుర్చమునా రక్రీ ౦ 

చుచున్న పది వేల్వసిన్యము ఆ పాంగణమున కూడినది వృద్ధమహానా 

యకుం డొక|పక్క- నిలువబడి గొంతెత్సీ సైనికుల నుద్దేశించి “బంధు 

వులారా ! చేప్పు పొద్దుటే కతుసేనలు వచ్చి ఈదుగ్షమును ఆకోనిం 

చును. దుర్చములో ఈజది వేల సెనికులకు వారమురోజులవరకు సరిపోవు 

ఆహారసామ్మగి ఉన్నది. ఎంత అర్భాన్నము తిని నిలచినను పదునైదు 

రోజులకంకు ఎక్కువకాల మోదుర్లమును కాపాడ లేమా. ఎవరెవరు 

తిరిగిపోవండలంచుకొ న్నారో వారందరు ఇప్పుడే వెల్లిపోవచ్చును. 

వెన్ను జూపక రాష్ట్రకూటుఅళ ణో యుద్ధము చేయ(దలంచుకొన్న వా రెట్ల ర 

దుద్చరయణైే ని నిలయబకవలనినది. ఈయున్థమునుండి మరల తిరిగినత్తు 

మను ఆశ భాళ్సుగా లేముం ఈయుద్ధనుతో నే గాడస్నామాజ్యపుభ వి 

మ్యతు 'కేలగలదు, ఈకొండమలుపులో గౌడస్నామాజ్యపుభాగ్య 

పరీక్ష జకుగురు. పాణముఆ పె తీపిగల వారు, మరల భఛార్వ్యాపు తుల 

మొగము చూచుట శకాశించచున్న వారు నిరభ్యంతరముగ వెన్చిపోన 

చ్చును. వాలిశోసము దుర్చ్లద్యారము 'తెరచియున్నది. దుగ్చరక్షుణ్వో 
ప్రాణము లర్చించ(దలంచుకొన్నవా రందేరు బయలుేరండి!. బంధువు 



బం చవోఖందము అ0 డే 

లారా |! "రపటియుద్ధమున గ డేశ్వరునకు జయము కలుగవచ్చును. 

"కాని మనమువ్శ తము శీరిగిరాము. ” అని చెప్పినా(శు. 

ఆమాటల. కాపది వేలమందిలో ఒక్క-డై నను మారాడ లేదు. 

మగధచేనావారమునుండి ఒకందును, గాడసేనావారమునుండి ఒక? 

డును ముందుకు వచ్చి మహానొాతయకున కథివాదనముచేసి * వుజో 

రాజ ! ఈదుర్లరక్షుణకె మో వెంట వచ్చిన వారిలో ఒక్క-(డేన తీరీగి 

పోవుట కాళించుట లేదు (పొణము లున్నంతవరకం ఈపడి వేలమంది 

కూడ దుర్గమును వడలిపెట్టివోరు. ” అని చెప్పి నారు. 

సంధ్యా శనమయమున వింధ్య పర్వతపు వెటగను వేలకొలంది సెగ 

డులు కనంబడినవి. అది చూచి రాష్ట్రకూట సైన్యము నచ్చిన దెసి 

(గహించి భీమ్మ దేవుండు యుద్ధసన్నాహము చేసినాడు. వురునాంకు 

(జొద్దుపొడువక్మునుపే రాష్ట్రకూటులు మండలాదుర్లమునే ముప్రణి౦ 

చుటకు వచ్చినారు. అకొండవులుపలో ఒక్కవాూారుగా ఎక్కు-వసై 

న్యము కూడుటకు పఏలులేదు అందుచేత వగలుకెండుణాములవరకు 

కూడ ఎంతపుయతల్నించినను రాష్ట్రకూటులు ముం దడుగు పెలేక 

పోయినారు. కొద్ది పొటిగాడ సైన్య మే మాటిమాటికి వారిని వెనుకకు 

కొట్టి వేయుచున్నది. ఆప్పుడు రాష్ట్ర కూూటసేనానాయకు లందరు ఆగిరి 

సంకటమునకు నాలుగువైపుఆ నున్న పర్వతశిఖరములను వశ పఠచు 

కొనుటకు యత్నించినారుం వేలళొలయి క కూట సెగికులు వచ్చి 

ఆపర్యతము కు చాలాచోట్ల ఒక్క-మారుగా ముట్రడించి నారు. 

భీష శ్రదేవునిదగ్గర అయికువేలకశ్న ఎక్కు-వసిన్యము లేదు. 

అతం జాకొొండిచరియనుు దుగ్షమును రక్షించుటకు "రెండు వేలైన్య 

మును ఉంచి తక్కి-నపైన్యమును పర్వతశిఖరములం వక్క_-డక్కడ కా 

పుంచినాంకు. శాస్ట్రళళాటులు వచ్చి ముట్ర్టడించివతోశ నే గాడని 



చలీరి౮ థర జ ళరరడు 

కులు పెప్ప పెగబండ రాళ్ళను దొర్లించ సాగి నారు, రాళ్ళ దెబ్బకు వందల 

కొలది a రాట సెనికులు పడిపోవ్రుచున్నారు. అయిసను ఇసుక 

పాతరవజె శాస్ర కూట్యసెన్యము తరుగుటలేదు. ఎదుట్నిసెన్యము వేల 
కొలంది చచ్చిపోవుచున్నను గాడ్నసెనికులు నిలువంబడ లేకున్నారు 

జక్క ల "స్ట్రశాటృసైనికుండు పడిపోయినచో మరల పదిమంది సి నికు 

లాస్థాన మాక్రలుంచుచున్నారు. ఒక నాడ సె నికుండుగాన్సి మగధపెని 

కుండుగాని చచశ్చిపోయినచో ఆశవమును తీసివేయుటకుకూడ మను 

ములు లు. ఆస్థితిలో గాడ గాడ _సెనికులు వెనుకంజవేయక పోరా 

డినారు. ఎంత పోరాడినను పర్వతళి ఖరములను నిలుపుకొనుట దుష్నర ' 

'మైవోయినది సంభ్యా సమయము కాకమునుపే రాష్ట్ర కూట సినికు 

లొక్క-మారుగా వచ్చిపడి పడమటివెపున నున్న గిరిశిఖరములనుండి 

గాడసేనను పారదోోలినాు. గిరిశిఖరములు వశమైనంతనే సాహసించి 
కొండచరియను అక మిం చసాగిరినారు. కొండచరియను కాపాడుటకు 

యత్నించినచో సెన్యము లెక్క లేకుండ నాశనమెహోవు నని కనుపెట్టి 

భవ్మ దేవుండు గౌడసైన్యముకు యావక్తు దుగ్గములోనికి రావలసినదని 

ఆజ్ఞాపించి నాయడు. వావ(గా మిగిలిన మగధ సినికులను గాడమార్లము 

ను రక్షించుటకు నియమించిసా(డు. 

సాయంకాల మైనది. అయినను యుస్ద మాగిపో లేదు, లక్క 

లేనన్ని కాగడాలు వెలిగించినారు. గిరిసంకటమును లోంబరచుకొన్న 

వెంటనే రాష్ట్ర కూటనై నికు లొక్క_మారుగా దుగ్షమును, గాడమార్ష 

మునుగూడ ముట్రడించినారు ఈమారు పీనాహము తిరిగిపోయినది. 

ఆచీకటివాటున కొద్ది పాటిగాడనై నికులు దుగ్షముక్రిందను, గిరిసంకట 

మందును రాష్ట్ర కూటులను ఎన్నిమారులో ఓడించినారు. శాష్ట్రకూ 

టులకు ఊపిరి సలుప లేదు, వచ్చిననారు వచ్చినమే చచ్చిపోప్పుచు 



పంచమఖంపము ఫరా 

న్నారు, అది చూచి గోవిందదేవ్రుండు ఇంక చీకటిలో దుగ్తమును 

లోంబరదుకొనుట అసాధ్యమని (గహీంచినా(డు. అప్పటి కప్పుడే 
భీష శ్ర బేవున్నిసెన్యములో చచ్చిపోయినవారు దెబ్బతినిపడిపోయినవారు 

సగమునకుపైగా ఉన్నారు. దాదా పొక వేయిమంది దుర్లములోను, 

దుక్షమువెనుక గిరిసంుకటమందు పదునైదువందలమందియు మిగిలి 

యున్నారు, 

అర్థ రాత్యము 'కావచ్చినది, ఇక దుర్చము లోంబకుట అసంభవ 

మని తెలనసికొని గోవిందదెన్చండు ఆరాతికి యుద్ద మాపవలనినదని 

పస్తావించదలపె్ట్టినాయడు. సరిగా ప్ర వయకు బే దుర్చము వెనుక 

వైపున గంగాతిరమం దున్నపర్వతశ్ ఖరముల్నపైె "వీలకొలందికాగడాలు 

'కాన్చించినవి. అది చూచి రాష్ట్రాకూట్నసెనికులు మహోత్సావాముతో 

వీంపహా నాదములు చేసినారు. ఆజయకోలాహాలమునకు వింధ్య పర్వతము 

యావత్తు కంవించిపోయినది, అడి చూచి గౌడ సెనికులు (_పమాదము 

వచ్చునని గహీంచినారు. 

ఆమ ధ్యాహ్న మే గోవింద దేవుండు వింధ్య పర్వతము వెనుకనుండి 

మరొకమార్ల మేదైన ఉన్నదేమో కనుగొనుటకు పది వేల్వసైన్యమును 

పంపినాయు. ఆవైనికులు వేరొక మార్షమున పర్వతకి ఖరము దాటివచ్చి 

"వెనుక వైపునుండి దుర్చమువె బడినారు. కాగడాల వెలుగున రాష్ట్ర 

కూట సై న్య కు గ కను పెట్టినది. దుర్చారోహ మెనప పర్వతశిఖ 

రము దాటి మరొక రాష్ట్రకూట సైన్యము నెరుకవెపునుండి దుర్తమును 

ఆకమించుటకు వచ్చినదని దుర్చములోని వారికికూడ తెలిసినది. వారికి 

సహాయము వచ్చువా శెవ్యరును చేరు, సమ్ముఖమున రాష్ట్రకూట 

సైన్యము, వెనుక వైపున రాష్ట్రకూట సైన్యము చూచినతోడనే గాడ 

_పెసికుల కాను చేతులు చబ్రంబడినవి, యుగ్గవ్యనసాయమున నె తల నెరసి 
గా 

«| 

ళ్ 
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పోయిన భీష ష్మదేవుడుకూడ ఈదెబ్బతో యుగము పరిసమాప్క మగు 

ననియీ ఛావించినాయడు. ఒకమారు గౌడ ఫినికుల క. న 

కన్నీరు విడిచినాండు, తరువాత సెనికుల నుద్రేశించి  బంభునులారా! 

ఇప్పుడు మ స్థితి ఎట్టున్న దో చేను మోకు 'ఇప్పనక్కర లేదు. ఇంక 

యా. కాపాడుట మనతరముగాదు. మనము దుర్చములో 

ఉండిపోయిన యెడల వారమురోజులవరకు రాష్ట్రకూట సేన్నము మనల 

“నేమియు చేయణాలదు. కొసి దుగమును మ్రుడించుట కిక్క_డ కొద్ది 

పాటిసెన్నము నుంచి తక్కిన సైన్యముతో మనము చూచుచుండంగానే 

గాడరాష్ట్రమును అకమిందుటకు గోవింద దేవుండు సిరభ్యంతరముగ 

బయబుబేరి గోగలంము 

అంతలో ముగ్గము వెనుకనున్న రాష్ట్ర్రాసాట సెనికు లొక్క-పెక్టీన 

జయనాదము ౪ చేసినారు. అది విని వృద్రమహానాయకుండు తోం 

దరతొ. దరగా మరల విశ సమయము చేదు. వెనుకనుండి శతు 

సైన్యము దుర్గము పె పెల బహుచున్నదిః ఉన్న వారము మనము కొదిమం 

దిమి, అయినను ఈమండలాదుర్లమంతీ శత్ఫువనుమాట శేకుండం 

చేసి(గాని మనము చావ(గూడదు. ” అని చెప్పీనాయ, 

మహానాయకునిసమ్ముఖ మున ఒకసేనానాయకుండు. నిలువ6 

బడి యున్నా(డు. అతం డామాట విని ఒక్కమారు జయధ్య్వని చేసి 

నాడు. వెంటనే 3 రెండు వేలమంది సె న నికులుకూడ దుర్గము కంపీంచిపో 

వునట్టు జయనాదము చేసినారు. నీవ్మచేవు' ఉాసేనానాయకుని కేసి 

మూాచి (+ గురుదణౌ |! దుర్చమునకు నిప్పంటించు. ” అని ఆజ్ఞాపించినాం 

దు. గురుదక్తునియా దేశానుసారము దుర్లమందున్నగృహాముల కన్నిటికి 

నిష్పంటించినారు. మూచుచుండగానే మండలాదుక్షము అగి కుండ 

ముగా మారిపోయినది ఖణసణళ సన కలలో దుగ్చ్రమున కున్న ఒక్క. 
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ద్యారమును తెరచినారు. ఎనుజదేం"ప నిండిన వృద్ధమహా నాయకుడు 

కుడిచేతితో బర్చువెనచ క్రధ్వజమును పట్టుకొని ఇమవదేంగ్త్షయువకుని 
వలె దుర్చములోనుండి బయలుదేరి మెట్టమిోదుగా దుముకుచు | క్రిందికి 

దీగిరా మొదలు పె!) నాలీకు. అఏ చూచి గెరిసంకటముం దున్న గెడ 

సెనికులు రాష్ట్రకూట సె నికులు నిర్నిస్ఞులెపోయినాగు, గాడ సేసికు లం 

దరు మహోత్సాహముతలో ఒక్కమారుగా జయనాదము చేసినాగు. 

ఎదుటనున్న రాష్ట్రకూట సెనికుణు భయపడి శెండ గులు వెనుకకు 

నచ్చినారు.ర్మాతి మహాోం%కారమును చెదరంగొర్ట చు మండలానముగ్రమం 

దలి అగ్నిజ్వాలలు మిన్నా-టుమన వి, ఆవెబుతురులో సమన గాడా 

న్యము మెరుప్పువలె వచ్చి రాష్ట్రాకఖూట్నపైన్యము పె € బడినది. ఆమో 

(పవాహమున కాగ లేక రాష్ట్రకూటులు వరుకకు ఫోసాగి నానుగోవిం 

దదెశ్రంయ స్వయముగా వచ్చి ముందునింనంబడినాంక. అయినను 

గెడ సెనికు లాగ లేదు. రాష్ట్రకూటులు వారిము+దు నిబువ లేక పోయి 

నారు. ఎంతిసింహవి క మము 'మూవీన ను లాభము లేకున్న ది. వేలకొలంగ 

రాష్ట్రకూట పైనికు లొక్క-మాగుగా మూడు నెపులనుండి ఆకొగిపాట్ 

గాడమగ ధసెన్యమును ఆ కమించినాగొ, అయినను వారిని నిలువరి. 

చుటకు శక్ణముగాక పోయినది. మెల్ల మెల్లగా గోవింద దేవుళగు వెరుక క్ష 

రాసాగి నాయకు. 

రెం శువేలమంది సై నికులకు నాఖుగువందలమండిమా( తము మి/ 

లినారు. అప్పటికి గిరిసంకటము శతు శూన్య మెనది. రాత్రి మూడ; 

జాము గడచినది. దుగ్తమందలిఅగ్నిజ్యాల కమకముముగా చల్లా 

పోవ్రుచున ది. ఆసమయమున వృద్ధమసో నాయకు. బనభిహ్మ దేవుండ 
ఆకొండలోయలో పక్చిమముఖుంో |కిందపడిపోయినాయు.  ఆతసి? 

“జ్ యు “నాయ అతం డానముహోనాయకునితల పా 
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కొని నెమ్మఏగా కూర్చుండం బెట్టినాండు. ఆమహానాయకునిశ రీరము పై 

పదుమూడుచోట్ల 'పెద్దకత్సి దెబ్బ లున్నవి. ఆగాయములనుండి ఎడ తే 

గకుండ రకము (పనహింశుచున్నడి. అయినను ఆమసహోనాయకు(డు 

గురుదత్త ! చకధ్యజ మెక్ఫిహ్టుకో ! అది కనబడక పోయిన యెడల 

సైనికు లథెర్యర్యపడుదురు. లే, నాస్థానము నీవు తీసుకో. ఒక్క- 

పెసికుండు బృతికియున్న ప్ప టికికాడ యుద్ధము ముగియగూడ దని 

శా నికులతోో చెప్పు. ? అన్నా(డు. 

ఈమాటలు చెప్పీ ఆమహానాయకు(డు లేవి నిలువంబకుటకు 

యన్నించినాడు. కాని వెంటనే తూలిపడిపోయినాండు, మిగిలిన్నసె 

నికులు, సేనానులు వచ్చి సత్య వతు చైనకౌర వభిమ్మునికం కు ఆమ 

౫ధనాయకుని మృతదేహమునకు నాలుగువైపుల చుట్టుకొని నిలంబడి 

నారు. ఆసమయముననే మపహాధాటితో రాష్ట్ర కూట_సెన్యము మరల 

వచ్చి ఆభోయమొగను ఈ కమించినది. మహో నాయకునిక వమును 

"వెనుకనుంచుకొని గాడనెనికులు లోయను కాపాడుటకే ముందుకు 

వచ్చి నారు. బరునైనచ।క్రధ్యజమును బుజమువై పెట్టుకొని గురుద 

తుడు నిలువంబడినాండు నాలుగువందలగౌడసే నికులును శేచుకుక్క. 

లవలె వచ్చి రాష్ట్రకూట సెనికులపై ధూకినారు. వారిథధాటి కాగ లేక 

రాష్ట్రకూట సైనికులు "నెనుకకు పారివోయినారు, 

రాతి) నాలుగవజూము వళ్ళిసోవచ్చినది. తూర్పు తవారు 

నప్పటికి ఇగువదిమందిగడమగధ సె సికులు చక్ళధజముదగ్గరికి వచ్చి 

నిఎనంబడినాసు, ఒంటిమోది గాయములనుండి రకము స్రవించుటచే 

వారు చాలాశ్నీ ణించిపోయినారు. అప్పటికి దుర్షముణోని అగ్నిజ్యా 

లు చల్లారినోబునవి, కాలగా మిగిలిన వాటి ఏండి ఇంకను తెరలు 

తెరలుగా పొళనమ్చ్భచున్నది. పొగచూరి గోయినపించ్వకి ఫనము వై 
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"తెనిడష కాంతి _పకాశించినది. ఆకాశ మందలి మబ్బు శునుక లూ 

కొంచె ఇ్యూబడినవి, అయిదువేల సెన్యమునకు ఇరువదిము-దిమూ( తము 

మిగిలినారు. నారందరు చక శభ జముచ్య్యూను నిలువబడి నాచు అప్ప 

టికి గురుదతున శెనో గాయములు తిగిలినవి అతని చేతిలోనుండి 

చకథ్యజము తూలీపడిపోప్రుచున్నది, ఆయిరువదిమంద్నిసెనికులు ఒక 

చేతితో చకధ్వజముకు శెడవచేతిశో ఖన్నమును పట్టుకొని మరల 

యుద్ధమునకు సిద్ధమైనారు. ఇంతలో ఆవమగ్షపు మెట్లవరు సకిందికి 

“యూదుల డొకంయయ గూ మెొక్కి- నచ్చి నాయకు. అతని వెనుక చాల్యాసెన్య 

మున్నది. వారందరు జయనాదము చెేయసాగినారు. అప్పటికి గాడ 

,నినికులు పదునలుగురుమూత్ర మే మిగిలియున్నారు నారు చ్మకధ్యజ 

మును రక్షించుటనై సన్నద్ద్యల నాయ, ఎైన్టము వచ్చుట చూచి క్షీణ 

స్వరముతో వారు గాజేశ్వరునికి జయము పలికినారు. అది విని 

అ ళ్యాగూఢుం ఎవచ్చినఆయాథధు(యు ముదుకు వచ్చి నా! 

అదుగో చ్మకధ్వజము ! అని అన్నాడు. 

ఆమాట విని అతని వెనుకనున్న సెన్నము జయనాదము చేసి 

నది. ఉన్ఫవ ఘోసషుండును, పరమభాగ్టారక గె జేశ్వగుండును ముందుకు 

వచ్చినారు. 'చావగామిగిలినపకునలుగుగుగాక సెనికులును తమచక) 

నర్శి కభివాదనము చేసినారు. గురుదతుంయ తూలుచుతూలుచు చక 

వర్శికడకు వచ్చి చకధ్యజమును అతని చేత కప్పగించినాయు. గెడ 

సామా)జ్య ద్వారము శతుువశము కాకుండ నిలచినది, కాని అయి 

దువేలసె న్యమునకు పదునలుగుగువై నిలుమూ త మే మిగిలినారు. 
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నోరణ రక్నీోణము 

గ్యాస్ను గుక్కు-కొనుచు గోడేశ్యరుండు చ| క్రధ్యజముకు తీసు 

కొన్నాంయం గుజ్బమునుండి విగి చృకధ్యజము చేతంబ్టుకొనియే 

వ మెక్కుడ నున్నదని అడిగినాండు, డెబ్బతగిలి పడిపో 

యినైసనికు. డొకండు దూరముగా నున్నశ వస్థూప మును చూపించి 

Dram TR 'డేశ్వరుం డక్క-డికి వెళ్ళ వృద్ధమహానాయకునిశనము 

పక్క క్రూమ్బిన్నాండు. అతనివెంట వచ్చినఅయిదు వేలసై న్యము 

పర్వతము దాటి లోయమొగకు వచ్చి సెిబయవంబడిన ౬. గాడెశ్వరుని 

(కి రానే ఉగ్గవ ప సిలువంబడియు స్నా (డు. 

4 హు ! మరల శ త్రుసేన వెటనే వచ్చిపడ డంగలద్యు 

ఈలోపున వమోహానాయకుసిశవమున కోగ్ని సంస్కారము చేయవలసిన 

దని ఆదేశించండి. ” అని ఉన్సవ ఘోష డన్నా6డు, 

వంటనే ౫ జెశ్వగునిముఖకళ మారిపోయినది. అతండు 

(ఉన్గపా! భీష్మ దేవునిశేవమున కగ్నిస౭స్కారము చేయవలసినది నేను 

గాదు. నాతువాశ గొడసింహాసన యవ చెక్కుదురో వారి దాపని. 

నాకోసము గొ'డసెనికు లైెచువేలమంది (పాణములకు తెగించి ఈలో 

యను కాపాడుటకు వ+ చ్చినాకు. వారితో  పదునణుగుకుమాత మే మి) 

తినారు. తిలో మరల నేకు గాడనగరమునకు తిరగిపో. గలనపి 

ని hate nas గానులకు రాష్ట్రాకూటుల కున్నతగాదా' 

నగ తీకిపోవలెను. ఇదే క క! పకా “అని 

అస్నా యు న 
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ఆమాట నిని ఆవృగ్ధునికన్నులు ఎజ్టునై పోయినని, అత్ర 

ధర్శపాలునిముఖము సి చూచి $ మహారాజ! అదియు సంత్ ్వమెన 

మాట. ఇక ఆలస్య మెందుకు ? తెండి. ఈరోజుతో యుద్ధము సరి 

సమాప్ప మెపోవ లెను, ' అని అన్నా(యః 

వారుభయులు భీమ్మ'చేశ్రునిశ వమును విడీచిషె) లోయముగకు 

వచ్చి నిలువంబడినారు దూరమున చెపుచాబున రాష్ట్రకూటశి బిర 

మున్నది. కాని ఆశిబరములో యుగ్గసన్నాహాము కాని ఉత్సాహము 

కాని ఉన్నట్లు తోచలేదు. ధర్శపాల దేవు డిన చూచి చాలా విశ్శ 

యపడినాండు, ఇంతలో కొంచెముదూరముఃన ఇన్రరునునుష్యులు కన 

బడి నారు. కాళ్ళకు చెప్పులును, తలకు తలపాగాలును లేకుండ నిరా 

యుధు త వా రాలోయ్యవెపు వచ్చుచున్నారు. వాను ద్భాఠకు 

రాంగానే తమకన్నులకు గంతలు కట్టుకొన్నారు. అది చూచి వారు 

దూర లని ధర్మపాలుండు (గహించినాండు. వెంటనే ఆగంతబఖబు 

విప్పి నేయవలనిన దని సెలవిచ్చినాడు. అప్పుడు నాయ గొ డేశ్యరుని 
శీసి చూచి మేము మహారాష్ట్ర బాహ్నణులము. దశ్నీ గాభ గౌశ్వరు 

సిసెలవుమోద గాడసేనానాయకునిదగ్రరికి వచ్చినాము. ఆసేనానాయ 

కునిడగ్వరికి మమ్ము తీసుకొనిపోవలనినది. * అని చెప్పినారు. ఆమాట 

విని ఒకసెసికుండు ( బాహ్న్మణులా రా ! మహారాజాధి తాజగా వేశ్వత ధ 

రపాలదేశ్రల వారు మ "యెదుట నిలంబడియున్నారు. ఇగో పిక్క? 

SHY అన్నా 

* రాజాధిరాజ గా జేశ్వరునకు జయమగుగాకి. ’ 

= మొ లేమిపనిమోద వచ్చినారు ? అని గ దేశ్యచుంయ దారి 

వడిం నాదు, 
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“ నిన్నర్మాతి మండలాదుర్లమును రక్షించిన సేనానాయకుని 

కొలసికొొనవఐ లెను, ’ 

“ఎందుకు ?ి 

“ దశఖ్నీణాప భేశ్వరుండు స్వయముగా ఆసేశానాయకుని కలని 

కొనంగోరుచున్నా 6౫ స 

“ మగి ధాథశ్య్వరుతైన మహానాయక. భిన్న దేవుడే నిన్న మం 

డలాదుషమురు, కొంకలోయను కాపాడినాండు, కాసి (బావ్మాణా 

తృములారా ! దథ్నీణాప థెశ్వరుం డిశక ఆయనను కలసికొన లేయ, 

ఇప్పటి కప్పుదే ఆయన బహుదూరము వె వోయినాండు. ” 

గా జేశ్యరుం డా_బాహ్మ్ణులను తన వెంట తీసుకొని వెళ్ళి భ్రహ్మ 

దేవ్రనిశవము మావించినాండు. అప్పటి కప్పుదే సైనికులు యుద్ధరంగ 
మునుండి శూలములు ఈ'బల్కు బల్రైెములు ఏరి తెచ్చి ఆభీష్ము'దేవునికి 

శరతల్సము నిగ్నించినారు. ఆతల్పముపక్క-నే చితికూడ పేర్చినారు 

అ_బావ్నాణు లాశవమును చూచి ముఖము వంచుకొన్నారు, వెం 

టనే గ జేశ్వరునివద్ద సెలవుపుచ్చుకొని రాష్ట్రకూటశి బిరమునకు వెళ్ళి 

పోయినారు, 

రెండుగడియలతరువాత ఒకసెనికుఃడు వచ్చి గా డేశ్వరునితో 

“ మరల ఆ బాహ్మణు లీవెఫునకు వచ్చుచున్నారు. ' అని కబుకు 

చెప్పీ నాడు. వారిని తీసుకొనిరానలసిన దని అతడు సెలవిచ్చి నా 

డు. కొంతసేపటి కాబాహ్మాణు లక్కొ-డికి వచ్చి గొడేశ్వరున కాళీ 

'ర్వాదము చేసినారు. 

“ఏమిటి సంగతి ?” అని గ జేశ్యరు. డడిగినాండుః 

“ మహారాజ ! జయవుగుంగాక ! మపహారాజూధిరాజ గోవింద 
మ! శ “ex పార్ ఇ జ్ ఇం . వి é 

దేవుడు గ నేన్నరుని దర్శనము స్ రువున్నా॥ స్త సెలనెనచో జంట 
లు 
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కీగా నిరాయుభు.డె అతండు గౌజేశ్వరునిసన్ని ధిక వమ్బును” 

“ఎందుకో సము? అసి గ "దేశ్వరుండు విన్నితుల్పడె అడిగి నాండుః 

“ “మహారాజ! అది మాకు తెలియదు, * 

“ నెరే. మంచిది," 

"బ్రాహ్మణులు వెళ్ళి పోయినారు, రెండుగడియలతరు వాత ఒక్క 

సెనికుండు వచ్చి “ రాష్త్రకూటశిబిరమునుండి ఇరువ్రరుమనువ్యు లీవై 
ఫునకు వచ్చుచున్నారు. ) అని కబురు చెవ్పీనాండు* ఢ్ర్ట పాల: 

డప్పు డొక చె కింద పచ్చగడ్డిపె కూర్చుండియున్నాండు. సైనికుని 

మాట విని కొండలోయవైపు ముఖము త్రిప్పి చూచినా(డు. ఒకపు 

గుషుడు కొండలోయ వెపు వచ్చుచున్నట్లు కనుషెకినాండు. ఆపుకు 

ముండకు తెల్లనిప్వు బట్టలు కట్టుకొన్నా(డు. పెన ఒక పు ర్రీయము 

'వేసుకొన్నాండు, ఇదివర కెప్పుడును చూడకున్నను ఆగాంభీర్వము 
న్కు ఆజాను బాహువి గవామును, పచ్చనిశ రీరచ్చాయను బ్య ఆవచ్చు 

చున్నపురుషుజే గోవిందదేవుం డని థర్మపాలుల (గహించినాయపు. 

వెంటనే అతనిని అభ్యర్థించుటశె పాదచారిియె ఆలోయదాటి ఎను 
రుగా వె నాయడు. గోవిందదేవు(డు నెమ్మదిగా నడచి దగ్గరికి వచ్చి 

నాడు. వెంటనే గా చేశ్వరుండు ఖడ్గముతో ఆతని కభివాదనము చేసి 

తరువాత ఖడ్గమును దూరముగా ఉంచివేసి నాడు. గోవింద దేవుండు 

దూరముననుండి తమశేనా గా జేశ్వరులు 9) అని అడిగినాడు. 

“ అవుకు నావేశే ధర్మపాలుండు. ” 

"వంటనే అజానుబాహ్నువెన గోవింద దేవుండు వచ్చి ధర్శపాల 

బెన్సని కొగలీంచుకొొన్నా (డు. ధర్శపాలదెను(డు విస్తితు( పోయి 

అతనిముఖము కేసి రెప్ప వేయక చూడసాగినాండు. అప్పుడు గోందదే 

వుండు కౌగిటిప్యు వదలి “ గా జేశ్వరా ! వృద్ధమహానాయరుని కల్పి 

౮8 



౨౧౮ భర పాలు 

కొనుభాన్యము బక సోన. అయినను ఆమాపునుషుని పాదధూళి 

మున దొరకునని ఇచటికి వచ్చినాను.” అని విచారముతో అన్నా (డు 

గాాచేశ్వరుండు ధూళిమలినమైన నుగుటి చెమట తుడుచుకొనుచు 

“ మహారాజ! మో రన్నమాట నాకు బోధపడలేదు. ? అన్నాడు. 

“నిన టిప పగటియుద్ధము వమాచియీ నేను ని వ్యైరపడి నను. 

శాతిియున్తముత” నాకు మతిపోయినది. (వామ్లుటనే ఆప్రుని పదథూళి 

(గహించుట్నేే అనువుతి కోరినాను. కాని ఆమహావీరుండప టే బహు 

దూరము పోయినా. డని విన్నాను. ధర్మపాల దెవ ! నేను ప్యౌథు: 

జను. చిన, oe యుగ్గవ్య వసాయమున నే కాలముబుచ్చి నాను. 

నాతి డిగారితో కూడ ఉగ నె రాపథమందు, దన్ని ణాపథమందు ఎన్నో 

యుద్దయోూ త్రేలు చేసినాను. కాని ఈయదూ తప క మము, ఈపూర్వ 

కౌళలము, ఈయసాధారణాత్మ త్యాగము, ఎక్కడను చూడ లేదు. న 

న్నామహామహుూనిశ వముదగరికి తీసుకొ వెళ్టుయు. 

వారుభయులు మెల్ల మెల్లగా భీమ్మదేన్రునిక వము పక్క-కు వెళ్ళీ 

నియఖుపంబడి నారు. గోవింద దేవు డాశేవమునకు నమస్కరించి ఆవృద్ధ 

మసాోసాయకుని పాదథూళిని శిరసాధరించినాండు. భీమ్మ'దేవుని తలనె 

పున సెనికుం శొకయు డెబ్బతగిలి పడిపోయియున్నా(డు. ఇది చూచి 

అసె నికుండు జయధ్యని చేసినాడు. అది విని వెంటవెంటనే అయిదు 

వేలగౌడనెనికు లొక్కమారు జయనాదము చేసినారు. 

గోవింద చేవుంయ లేచి నిలువంబడి ధర్మ పాల దేవుని'చేయి పట్టు 

దాన్ని * గ" దేశ్వరా ! నాతప్పు శ్షమించవ లెను. నారక పిపాస తగి 

పోయినది. డగ మైహోయిన ఈయార్యావర్శ మునకు ఇప్పటి శె నన తం 

కెళాగుగాక్, | అని అన్నా(డు. 

ఈ ౮కు ఏసి, అ పడిపోయియున్న ఆ సెనికుంకు గె 

లున వేచి వచ్చి గోసి దజేర్చని కౌగలించుకొని " రాస్ట్ర కూటరా? 
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నీన్ర వీకుడన్ర. వీరుల నెల్లు పూజింపనలెనో నేప్పవొన్నావ్రు నేల 

నిన్ని ప్ప డాశీర్వదించుచున్నాను. సీకు శుభమగుంగాక.) అనిఅన్నాం. 

పెటనే ధర్మ పాలు( డ్నాసెనికుని చేయి బ్యా కొని “ గసగుుదత్తా! 

ఉండు. ” అని గోవిందదేవుని సేసి చూచి “ మీరన్న మాట నాకళ్ళము 
కాలేదు. మిరు తిరిగి శివిరమునకు వె₹ెై యుస్థమునకు సిస్టపవుయం 

అసి ఆన్నా(డు. 

ఆమాటకు గోవిండి దేవుండు తలవంచుకొని మెగా rir 

కరా ! యుద్ధ మప్పుడే ముగిసిపోయినది. మరల సిగ్గపను 'బందుకు?' 

అసి అన్నాడు, 

విచ్చివాసివ లె శీకలేయుచు గా దేశ్వరంస ( లేము మవోశా 

జ ! యుద్ధము ముగియ లేదు యుద్ధము జరిగితీరవ తెను. నేకు మరల 

లిరిగి గాడేనగరమునక్తు వెళ ంయఅంయకొోొన లేదు. తాతత- చులనాటినుండి 

స్వామిభ క కుల నన్ను శీవించుచున్న. అయిదు వేలమంది సెవికు వీణోయ 

లో నాకోసము పొణములర్చించినారు. నేనది మరచిపో లేను. మస 
రాజ! ఈమండలదుర్ష మే ధర్శపాలునిసమాధి తే త) ము. సాయంకాల 
మగునప్పటికి ఈశ్నేతముననే పది వేలమందిగాడ సెనికులకుకూడ కాస్టు 
ములు సపేర్పించవలసియున్నది. ఆలస్యము చేయుటకు పీలుజేము. మారు 

త్వరగా నివిరమునరకు తిరిగిపొండు, వెటనే యుద్ధ మారంభ మగుం 

గాక ! శేపు వాక్సాలదేవు(డు గా దేశ్వరమండు కాగలండు, మో రఠప్పు 

ఇాతసికి రాస్ట్ర కూట రాజక న్య నిచ్చి పెండి చేయవచ్చును. 'ఆనిఅన్నాకు. 

గొనుగుగొంతుకతో గోవింద దేవుండు  ధర్శిపాల ! నీవు నాకు 

పుతునివంటివాండవు. నేను నీపాదములు స్పృృశించినయెడల నీ కశు 
భము కలుగును. నాకది ఇపష్టమః లేదు. నాతెప్పు త్షమించు, యుగ్గము 

ముగిసినది. నే నోడిపోయినాను. ఈలోయలో ీష దేవుండు నిన్న 
రాతి ఎనన నకల సన ఓట'గొట్రనాండ . ' అని అన్నాడు, 
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ఈమాటలు విని గాజేశ్వకునికాళ్తు శేలిపోయినవి. అతనికి 
a? WS , శోుమునట్లు (గ్రహించి గోవింద దేవుండు వెటనే సందిట 

పా వత్చా! నాకోసము నీవెన్నో సైచినావు. నేను బితికియు 
లల పరక నీకాలికి ముస్లు గాడ గ్ఫుచ్చుకొననీయను.' అనిఅనా (డు. 

ye జామాట వినీవినకుండశే మూర్చ వడిపోయినా(డు. 

1 పృకూటులు మగధులు, శాడులుకలసి సేర్సినచితిమోదచే భీష్మ 
'జేన్చనిశవమున కగి సంస్కారము. జరగినది. ఎన్నో యేంక్షు గడచినత 

రువాత వింధ్యపర్వతము మొదట వొలముదున్ను కొనుకొండళాలి వారి 

కిప్పటికిని ఆభస్థావశ్తేవము కానవచ్చుచుండును, భరతవర్ష మున 

బౌద్ధధర్శ మున్నంతనరకు ఆచితాభసృము పై నిర్శించినవిశాల్వైైత్య 

మునకు బొద్దు లర్బన శోయుచువచ్చి నారు, 

ఆగోజుసాయంకాల "మొక సెనికుండు గుజ్ఞ మెక్కి- గాదేశ్వరుని 

దగరికి వచ్చి + మహారాజా! నేను అమృతానందుండను. న న్నిచ్చటి! 

విశ్వానందులనారు పాపినారు. ( గాడ రాజ్య వేమముకోసము మో 

"దీవి కల్యాణీ'దేవి లోక నాభేశ్వరుని సన్నిధిని [ పాయోప నేశముచేసి 

'దేహూత్యాగము చేయుచున్నది. కావున మీరు శ్నీఘముగ బయాు 
"దేరి రావతెను ” అని విశ్వానందులవారు మాతో మనవిచేయు మని 
నాగు. ' అని చెప్పినాడు. 

ఆమాట విని ఉద్ధవఘోనుండు చిన్నబిడ్లవలె ఏక్చు మొదలు 

చెట్టినాడు. గా జేశ్వరునితిల తిరిగిపోయినటి. ఆర్మాతియే అతడు 

ఎకాయెకిని గొడనగళమునకు బయలుదేరినా(డు. అతనివెంట గోవింద 

దేవుడు, ఉద్ధవఘోషుండును, అమృతానంు(డు, శావ్షికుటసేసా 
నాయకక క్క-దేవుడు, కూడ బయలుదేరినారు. వారివెంట ఏబది 
మంది అంగరక్షుకులుమా౭త') మున్నారు. 

mn 



౮౮౮౦ 

అత బలి. 

గాడనగర ప్రాంతమం దున, దేవాలయమున పూజాసామ గి 

నపరచుకొని దాసిఒకతె పూజారికొర కెనురుచూచుచు కూర్చు 

ది. అప్పటికిని నగరోపకంఠ మందలి గాజమార్లమున మనుష్యులు 

తీరుగాడుట లేదు, కూర్చుండి కూర్చుండి ఆడాసి నగరమువై పొళ 

మారు చూచినది. నగరమాగ్గమునబడి వచ్చుచున్నవమనుష్యు. త్రాకం 

డానుకు కనంబడినాంకు, వెటనే ఆమె వేచి నిలువంబడినద్, 

లీ ఆక 2 

నగరమునుండి వచ్చుచున్నమనువ్యుంయ రాజమాన్షమును విడి 

పెట్టి అక్షుదారిని చేవాలయముద్నరికి నచ్చినా. ఆదానీ అతనిని 

చూచి స్వామి ! మోరుఇవ్క_డి శే ? ” అని అడిగినది. 

ఆవచ్చిన వాండు పుగుజోక మశర్మ, అత డామెను మాచి 

( ఎవగు ? మాధవి? నీవేనా? చబాలాకాలమునుండి ఈమహాోచేవుని 

పూజించుచువచ్చి నాను. శాస ఎరోజునకు ఏమియు కోర లేదు. ఈవేళ 

మాతము ఒక పార్గన చేయవలెనని వచ్చినాను. ? అన్నాండు. 

“ వని పాధన సామా? 

ఇం న. ఈరోజుననెన మహారాజు తప్పక రావె 
నని. ఈమవాబేవు. డనుగహించినయెడల పాపము కల్యాణీదేవి చివ 

రసారి తనభర ను చూడణలదు. " 
 అయినే స్యామోా ! మహాదేవి _బతికియే యున్నదా ? ” 

(ఆగ. కొసపాిణముణో ఉన్నది, | 

“ఆయితే నేర నెళ్ళి ఒకసారి అమెను చూచివ చ్చెదను. మూరు 
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సావధానముగ మహాదేవుని థ్యానించండి. పూజాసామ గి సిద్ధము చేసి 

వెట్టినాను. పూజారి రాంగానే అర్చన కానియ్యవచ్చునని చెప్పండి. * 

( మూధప ! ఈవేళ నామనసు మనసులాగున లేదు. ఎందుచే 

తనో తహతహలాడిపోవుచున్నది. ఏమాట చెప్పుటకు తోచుట లేదు, 

సీ విప్పుడు డెక్క-డికి ? ” 

* చివరసారి మహాబేవి నెకమారు చూచి జన్మ తరింపంజేసు 

కొనెదను. అటువంటఖఇల్లాలిని కన్నులతో చూచినను చాలును 

ఎన్నెన్నిపాపాలో చేసి ఈదానీజన్న మెక్ఫినాను. ఆమహాదేవిపాద 
ధూళి సోకినయెడల నాపాపముబు పటాపంవ లైపోనును. నాకు 

ముక్కివచ్చును. ” 

పైత్యుత్తేరము ఏనకుండనే దాసి గబగబ అక్క_.డినుంచి వెళ్ళి 

పోయినది. పురుపోత్తమశర్శ గంగాస్నానము చేసి దేవాలయద్యార 

మున శేయనించినా(గు. ఒక అరగడియసేపటికి వీధిలో గుజ్రపు డెక్క-ల 

చప్పుడు విసిపించినది. అశ్వారూఢుం _డైనపురుషుం డొకండు దేవాల 

యముముందరికి వచ్చి  చేవాలయములో ఎవరున్నారు? అని కేకవే 

సినాందడు. 

ఆ కశ పురుషో క్తమశర్మ తల్లి పడి లేచి «ఎవరు? అమృ 

తొనందా! మహారాజు తిరిగి వచ్చినాండా ? ' అని ఆతను శో 

అడిగి నాయడు. 

0 వద్చినాండు! కాని నీ వెవరు?’ 

నేను పూగుపో; మశ ర్శను. జయ విశ్వ నాథ [1 

(ఏమిటి సంగతి?” 

( ఓ లోక నాఛాలయమునకు వెస, మహాదేవి క్ 

'కాసపాణముతో ఉన్నది. 



పంచమఖండము శలవు 

ఆభ్టపషుండు మరి మాటాకకుండ గుజుమును పరుగాల్సించి 

నాడు. అతండు వెలి పోయినకొం చెము సేపటికి సధ్ధిగో మరల గుల 

ములడెక్కలచప్పుడు వినవచ్చినది. వెంటనే పురుషోగ్న మశర్శ లేచి 

గుడిలోని మహాదేన్చని ఉచైశించి + మహాదేవ! నాతప్య నుని౦చ 

వలెను. చేకుకూడ మసహాదేవిని చూచుటకు వెళ్లెదను. ఈరోజునకు 

మాత్రము నీపూజాసంగతి నీవే చూచుకో. ” అని వైయుక్తరీయము 
చేసుకొని గుడికి బయలు దేరి వెెనాండు, 

మండలాదుగ్నమునుండి రాతి) బయలు వేరి తె వారునప్పటికి 

ధర్శపాలదేను(డు గొడనగరము ప్రివేశించినాండు. పరి వారము లేకుండ 

'లెక్క.నలుగురుమునున్యులత నచ్చిన గా దేశ్వరుని చూచి నగరివాకిటి 

పలావాం శు ఆశ్చర్యపడి నారు. వా రంతకుముం దెప్పుడు గోవింద 

దేవుని చూడలేదు. అతండుకూడ వచ్చినాం డని అమృతానందుని 

వలన తెలిసి వారి కెక్కడ లేని అశ్చర్యము కలిగినది. అప్పటి కప్పుడే 

నగరమం దంతట ఈ వార్న వ్యాపించినది 6 రాష్ట్రకూటయున్ధము 

ముగిసిన. దన్ని ణాపథమున కక చృతాధీశ్వరుం డిన నోవిందధారా 

నష్టంయ సయముగా గా'దేశ్వరుని వెంట గాడనగరమునకు వచ్చినా. 

డు.” అని జనులు గుమిగూడి చెప్పుకొనసాగి నారు. 

లోక నాథాలయమందు ఇసుక వేసిన రాలకుండ జనులు కిటకిట 

లాడిపోవుచున్నాగు. మహామంతీ గర్దదేవులవారు చేవాలయమంట 

పమున దర్భాసనము వేసుకొని కూక్చన్నాయు. అతనియెకుట అప్ప 

టిక్రిని నేతిదీపము వెముంగుచునది దూరముగా సంభములచాటున 

దాసీలు కాసాలు చాలమంది కూళ్చుండియునా గు. దేవాలయద్యార 

ములో కూర్చుండి వివ్శానందుండు మెగా 4 _పజ్ఞాపారమిత ' అను 
స 

(గంధమును చదువు చున్నాంన, దేవాలయమునకు రాజనూగ వెన 



శరర ధర లాలు 

దేవి కల్యాణేదేవితలను తనతొడ పి పెట్టుకొని కూర్చున్నది. ఆమె 
(పక్క మంజరీచేని, అమల దేఏ కూర్చున్నారు. దవాలయముళో ఆజ్య 

దీపము లింకను వెలుంగుచునే ఉన్నవి. "దేవాలయములో నున్న వా" 

రందరును నీరనులు. ఒక్కో-దెద్ద్గదేవిమాత)ము నకుమన శుమ. చేలచెరం 

గత కన్నులుతీడుచుకొనుచున్నది*కల్యాణి కొన్నాళ్లనుండి బొతుగా 
ఈుష్కి._ చిపోయినది. మెరుగుబంగారువంటి ఆమెక రీరచ్చాయ పాలి 

పోయినది. శీ ణకంఠముతో ఆమె అవా { ఎవరెన వచ్చినారా? స 

అని అడిగినది. 

దెద్దదేవి కన్నులు తుడుచుకొనుచు + ఏమమ్మా ! ఎవ్వరును 

వచ్చినట్టు లేదు. ' అని అన్నది. 

ఆసమయమున నే ధర్గ్భపాలు(డు, గోవిందుడు, ఉద్గవఘో 

వుండు, గురుదత్తుండు, అమృుత"నందుండు "దేవాలయములోనికి వచ్చి 

నారు. కాలిచప్పుడు విని గర్షదేవులవారు లేచి నిలువంబడినారు.దూర 

మునుండి యే వారిని చూచి విశ్యానందుండు చదువు చాలించి లేచి 

 ధర్మపాలా ! వచ్చినావా నీవు!’ అని "శీకచేసి నాండు. 

ఆమాట విని మంజరీ దేవ్ అమలాబేవి దేవాలయములో ఒక 

మూలకు పోయి కూర్చున్నారు. ధర్మపాల దేవ్రుంయను, నోవింద దేవుల 

డును విశ్వానందుని వెంట గర్భగుడిలో నిక వచ్చి నారు. ధర్భపాలుని 

నమూడ(గాచే రాజమాతకు జుఃఖము పొరలివచ్చినది.ఆమెకను_ లనుండి 

అవిరళ శుభారలు _(ువహించినవి.రుద్దకంఠముతో ఆమె (నాయనా! 

కల్యా౫ి మనలను విడిచిప్టె పోవుచున్నది ) అని ఏడ్పినది. , 

అమలస్వరముత్ | ధర్మపాలుండు * కల్యాణి ! కల్యాణే ! వ్ 

వముయునది ? " అని అడిగనాండు, అతనికంక స్వరము విని కల్యాణే దేవి 

oo 
జ 

కన్నులు మిలమిల మెరసి పోయినవి. ధర్న వాలుండు వచ్చి కల్యా: 



గుంచమఖండమూ Cy) 

(కక్క చలమోాద కూర్పు న్నాండు, గోవిందబేవుంకయుకూడ అతని పక్క-_ 

స్ కూర్చు న్నాయు, వారివెుుక నిలుచుండి విశ్వానందు(డు 6 ధర్భ 

పాలా! కాలగతి తప్పించ లేము. దేశమున హ్యాపిందిన హాహా కార 

ములు కల్యాణికోమలహృదయము ను చెదర(గొట్రినవి, తనమూలము 

సన గాడస్నా మాజ్యమునకు, గాడ పజలకు, సాలవంశమునకు, స్ు 

సర్వ నాశ ము వచ్చిదని అనుకొని కల్యాణి గుండె బన్హలెనది. అందు 

కోసమే ఆము మనలను విడిచి పెట్టి పోవ్రచున్నదిం ' అని అన్నాడు. 

ధర్శపాలుం జామాట విసి కల్యాణ్ నూరడించుట కే కల్యాణి! 

కల్యాణ ! శనిగొట్టురోజులు వె్యపోయినవి. ఇశ యున్గమనుమా0 

"లేము ఇవిగో మాడు. రాష్ట్రకూటరా బొంటరిగా నాతోకూడ గొడ 

నగరమునకు వచ్చినాండు. " అని అన్నాండు. 

‘ మిమ్ము మ. చూడకుండ నేకు పో లేక పోయినాను. 

మాము వచ్చినాను. నే నె నిశ వెపోమెదను. : డగ్తుగికత్ో కల్నా:3 

లన 

ధర్మ పాలుండు కల్యాణి రెండు చేతులు పుకొని మూతగాెా 

తుకళో శల్యాణిే! ఎక్కడికి పోయెదవు కల్యాణే! ) అని అడిగినాలఫ. 

: నాకు సమయము వచ్చిన డని ఆయన చెప్పీనాయ. ఆగోక 

మునుండి నాకు వి పీఖుపువచ్చినది.నే నా రాజ్యమునకు వోప్రచున్నా ను. 

. అమాట నీ కెవరు చెప్పినాండు కల్యాణి 2 

"వనుకనుండి విశ్వానందుంచు (6 ధర్శపాలా ! దన్న జాపఫము 

నుండి తిరిగి నచ్చునప్పుడు జారినా కొక గుడ్డి బె" '్వడు దాఫు 

రించినాయా నేను శనిచేవతను అ: దనే వాసిని గాడనగరము*కు 

తినుకొనివచ్చి నాను. వాం ప Se CE | 
సద్ది, దనుజ జన్నా? తరాల ఉండి స CR గాము కు అవుచ్పున్" 

ట్ 



చె ర) పాలు(డు' ౨.9 ధర్న లు 

నుచున్నావు. ఈసారి నీకోస మానిర్వాణజ్యారము. తెరచియుండును, 

సీయూ త్మార్చణముత" గడరాజ్యమునకు, పీజలకు శని తొలగిపో 

వును, ” అని చెప్పీనాయు. ఆపీల్ల వానిమాటలు నమ్మి కల్యాణి లోక 

నాధుని చరాసన్నిధిని ఆత్మార్సణము చేసినది, * అని అన్నా(డు. 

వి శ్యానందు. డిక్ మాటాడ లేకపోయినాండు, అతనినొంతు 

మూసుకొనిపోయినది. కన్ను లనుండి ఎడ తెరపీ లేకుండ బాప్పథారలు 

(పవహించినవి, కల్యాణ దేవినొంతు మరింత గొణుగుపోయినది. ఆమె 

ఎంతో పయత్సము చేసి తేల్చి తేల్చి * నాకోసము-దిక్కు--మాలి- 

సోయిన._ వాడి కె__ఆతా ఇకార ఏణము-- చేసుకొ న్నాను-మోారు- 

చారికి.._ఆ| శ య._-మియ్యండి..అన డిం 

"బేవాలయములో దీపములు మసక బారినవి, కల్యాణీబేవి జీవన 

దీపముకూడ నిర్వాణ న్నుఖ మైనది. అమెముఖము పాలిసోవుచుండుట 

చూచి ధర్మ పాలుం డాతముత్ోో (వెద్యుండు ! వెద్యుండు ! ) అని కేక 

వసినా౭స. 

'నెనుకనుండి విశాానందు. డతనిబుజముపై చేయి వేసి (వోద్యుసి 

చేయి చాటిపోయినది. వత్సా! నీవ్ర మండలాదుర్చమునకు బయలుదెరి 

వెళ్లి నది'మొదలుకొని కల్యాణ్ నిళ్గుకూడ పుక్కిలించ లేదు ” అని 

చెప్పీ నౌ(డు. 

ఆమాట నిని పిచ్చివానివలె ధర్శపాలు(డు (కల్యాణే! కల్యాణీ! 

అని పెద్దపెట్టున పీలిచినాండు. మూసుకొనివోయిన కన్నులు మెల్లగా 

"తెరచి  నేను___వెి _పోవు.చున్నా ను__._మోారు.._ పిలువ 

వస్తుం అని అన్నదిం 

( కల్యాణి ! ఏమి తప్పు చేసినా నని నన్ను విడిచిపెట్టి పోవుచు 

న్నాను? ఈసింహాసనము-___ఈ రాజ్యము, ఈదేశము, సమి స్తముగంగలో అగ 

అమీ 



. కంచము ఖండము: ౨9౭ 

కలస్టిపోం. కల్యాణి ! నీవు నాదానవ్ర. నారాయణ మోముండు గోళ్ళ 
దుగ్తమును ముట్రడించిననాటినుండి నీన్టు ౧౩ అలానే స స్పా 
నాదానవు. నేను నిన్ను వెళ్ళేనీయను. ' 

4 మో... తప్పు... లేదు నేను._మిమ్ము క స్ట... ష్య ర 

కువ చ్చి నాను. చివర మాట..__నురల___మిరు___ఇెండ్లి___ 

కనుక నకదియిు' 

గోవింద దేవు డంతవరకు శీలా పతీమవ లె ని శ్చేష్తుం2 కూర్చు 

న్నాండు, ఈమాటలో" అతనికన్నులు గిజ్జున సీరు తిరిగినవి, ఆకుల 

స్వరముతో ( అమ్మా! తప్పంకయము నాది. అందుకోసము నీవు పా 

యన్చిత్తే మర్షభవి-చు ఈ ౫; ఘూూర్భరయుద్దమునకు తరువాతే 

దుర్చల:పోబిన గ 'డటెశమున నామూలముననే రక్తము పీవహీం 

చినది. దాసికీ ననే కారకుండను, ఆతప్పు నాది. సీశ్ట మరచిపో 

తల్లీ! నీరాజ్యము, నీసింహాసనము, సీస్యామి; వీటినన్నిటిని వదలి'పె”* 

తొలిప్రాయమునం'దే. నీ 'వెక్క-డికి వెళ్ళిదను త!) అని బూ 
కన్నీరు విడిచినాంకుం 

4 తండీ..._నన్ను___మన్నిం సర ]?—- ఫలము... | 

వెంటనే కల్యాణిముఖము వివర్ణమైసోయినది. య DAE) 

కహ్టముత్* ఆమె చివర సారి “గం వేసుకో త వ్ 

ధర్భపాలుండు కల్యాణిని సందిట పట్టుకొని భా” క 

మొదలుపెట్ట నాండుం ఆసముయమున గొంతెతి ఏ + సూ 

వుండు బేవాలయములోనికి వచ్చి చ్యుజుట్లుకొ వి a 

సుడి “అమ్మా! అమ్మా! కల్యాణ! నరు 2 

నను బృతుక(గలనా 2 ఇందుకోసమేనా Ts డిల్లి 

1 ఉల టి ! ఒగ “వాతి దర న గ్య: a 
(7 

అయో "ి ఇ నెడితల్లీ సస "క డప్టుమ న దెన్ననననుం WTA ఎన్న 



తవొాఛా ధర్శపాలుండు 

ప్పటి కల్యాణివిగానే ఉన్నాను తల్లీ! నన్ను నీతే తీసుకొనిసోవా 
కల్యాణి! నీవ్రలేని గోకర్లదుర్లము నాకు శృశానము కాదా! కల్యాణ! 

కల్యాణీ మూటా, అ తల్లీ | ఫ్ అని గోలశెసే నాయ. 

కల్యాణ్ మెల్లగా గుంటలుపడిపోయిన కన్నులను మరల ఒక 

మూరు విప్పి ఆనంద సుఖ. సిన పభు_ వెళ్ళు. ' అని 

ఆన్నది. 

ధగ్గపాలు(డు ప. కరూప్పండిజోయినాయ. అతం 

డీమాట విసి “కల్యాణే ! కల్యాణి ! ! నన్ను విడిచి పెట్ట పోవ ను... 

అయ్యో ! ! నళ్ను విడిచి ఎక్కడికి వెళ్తగలను సిన్రు ? కల్యాణే ! అని 

రోదన మారంభించినా(డు. వ శస్వానందుండు య. లెవఃదీసి జగ 

త్క_ల గణము కొ రకు కల్యాణి అత్మార్పణము పవన = వడ్చి లా 

ఛములేదు. లే, ఇఏ ఆనందసమయము. మన ee ఆమె కమం 

గళము ఊకో.’ అని అన్నా(డు. 

నల్యాణిముఖమున కడసారిచిరునశ్చ( తళుకుమని మెగనసి ఆకిపో 

లునది. గుడిలోనిదీపము లారిసోయినవి. ఇం శేమున్నది * విశ్వా 

వంఫల తప్పుడు 6ధర్భపాలా ! ఎవరిని ప్యుకొనియున్నాను* కల్యాణ 

వ పోయినది ' అసి అన్నాండదం, 



| ల డ్ 2 

ఆంధ్ర ప్ర చారిణ గ్గ ంఫ లయము 

(oi వ తభ మ వీఎపంబడిన ల ) 

[తై న... 3 

నవలలు.నవరఖిభ
 రితములగునవల యు పుూ్యూ చరితోముః 3 

00-250 పుటలకు బించకుండ_ రెందుమాసముల' క్క .టైనా వై 

రడునుం 

చందాదారుల సోకి ర్వమున శే వనలల నెలలు చావచేసి సేచ్చ్పీజ 
ON 

మేమే భరించి పూర్వసుని బంధన రీ ఇ+దివిధముగా మార్చినాము. i 

వాక బి బం ధనల 4... 

1. ఇందు. జంగా దారుగ6 'వ్రేపవారు (వ నేం రుసుము క్రింద 

ముందుగా 0___4__0 చెగింపపలయును. 

వీ ఇందు వ ్ధ—్ధ— "వెలువడు చుందా మంళు 

పరు ండుగల (శ న మును పోసే జి మసిఆక్మాకిమి, మల 

క్ లీ రు1_0-0కిమ్మూ తమ మ 
ప 

ఏ. చందాచారు లగువారు వెనుకట్మిగం ధమూలస మం గ 

వలీయునకు నియమము లేదు. కాని వారు క్రోరినచో వెకకటిపు సక 

ము ఖుక౮ాండ్లం జందానారుల 
వెల కే పంపునుంపుము

ః [న మెగ వస 

వ భచుండ 

కొ కుచుండవ లెను, 
yu 

4 ఇందు ee అనుబంభయులు చందాదారుల 

గ గంధము ఎ 39 ంత్తాము చందా గారు
 తపక పుష్ప 

సప్పక పుచ్చుకొనవలయునను ను నియమము లేదు. కోరినవారి కే పంపు 

సుందుము. 
| 

But వత్సరనుచందా అనగా ముందు పృకటింపంబస ఆజా 

ఏ) సకములకు రు గ__4&...0 లు ముందుగ బంపువారికి. ఆజుపు నక 

సరల వనజకు పతిపుస సకమును అన్ ౭ిజస్టర్ణుపార్చిలుగా పంపుయందొము 



పురాణగోంధమాలిక, వీ శా పురము. 

(తూర్చునోడావరిజ్ల్లా. ) 
సంపాదకుడు ___నడకుదుటి వీర రాజుపంతులు 

ఇందు రెండువూసముల కొొకసంపుటముగా సంపుటము 1కి 
౧0-250౧ పుటలవంతుల డెమ్మోసై జున పదు స్థైనిమిదిపు రాణములను, 
బపు రాణాదులను సంస్కాతమునుండి గ్రమముగా వచనమాపమున 
కాండ ప్రక రించి సంవత్సరమున కాలుసంపుటములుగాం బృకటించుచు 

వాం ము మూయాపికకొలఃది ఫొౌహాసేవ నొనర్పుచుంటిమి. 

* ఇందుల జందాచారులగునారు రు0-4-0 (పవేశరుసుము 
చెపి ంపవలయును. 2. చందాదారులకు పో ప్రైజ్ మేమేభరించి ఒక్కొ. 
ప మొక రూపాయకున్నూూతెమే పతర. మనీఆక్షధు 

కమిషకొతో రు 1.0.0 మ్నాతమే యగుముండునుం ( పాతు ఈ 

కానివారికి పోస్తే జీగాక రు 1-8-0 లు.) 

ఇందు (పకటింపయిడి వెలకు సిద్దముగ నున్న ౫)ంథములు ళు 

చంఛభాజారులకు పో ప్రేజీతో చెల. ఇతరులకు పో స్రేజీ కాక "వెల. 

1. శివపురాణము ౧ సం 1_0_0 1_8_0 

౨. నివఫురాలము _5 సం i-0_0 1.8.0 
లీ. శ్నివపురాణము 3 సం, 1-0-0 1_8-( 

4. శివపురాణము ర సం, 1-0-0 1-8_( 

స్. శివపురాణము ౫ సం, 10-0౮ 1ర5-( 

6, బ్యహ్మాపురాణము ౧ సం. 1_0-0 1-8-( 

ts బృహ్మపురాణము ౨ సం. 1-0.0 1-8 ( 

8. వామనపునాణము ౧ సం. 1-0-0 1.8-0 

9 వామనపురాళాము ౨ సం. 1-0-0 1_.8_ 

10. వామనపురాణము 3 సం, 1.0.0 1-8-0 

11. శివపురాణము ౬ సర, 1.0.0 1-8-0 

1 శివపురాణము ౭ సం. 1-0-0 1-8-0 

హస వామనపురాణము అంప“ 0థ యూ _--చంచాదాశలకు 

'పోచ్చే సీజీతో "ఈ 2.8.0. ఇతరులకు పోస్టేజికాక రు 4-0-0 లు, 

“సంపాదకుడు, పుఠశాణ గంధమాలికా కార్యస్థానము, పీశాపురమ్ము 








